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Centrale Eindtoets 
  

Komende week hebben de leerlingen de Centrale Eindtoets. Deze toets 

test hun kennis en vaardigheden op taal- en rekengebied aan het einde 

van de basisschool. Ook wordt het onderdeel wereldoriëntatie getoetst. 

Dit onderdeel telt alleen niet mee voor de totaalscore. 

Wij willen graag dat de leerlingen deze toets zo goed mogelijk maken. 

Enerzijds met als doel dat ze trots zijn en met een goed gevoel van de 

school af gaan, maar anderzijds ook omdat dit voor onze school en de 

middelbare school belangrijk is.  

 

Wil uw kind dit weekend of maandag nog oefenen? Op 

www.leestrainer.nl kunnen leerlingen extra oefenen met onlinemateriaal.  

 
Hierbij de planning voor komende week: 
Maandag 15 april: 
Laatste voorbereidingen voor de Centrale Eindtoets.  
 
Dinsdag 16 april: 
Ochtend: Cito dag deel 1  
Middag: Regels peanutbal bespreken en ateliers 
 
Woensdag 17 april: 
Ochtend: Cito dag deel 2 
Dit betekent dat de leerlingen geen gym hebben op deze dag.  
 
Donderdag 18 april: 
Ochtend: Cito Wereldoriëntatie 
Middag: Peanutballen  
 

De leerlingen mogen alleen donderdag snoep meenemen. 

 

Pelgrimstocht  

 

Afgelopen dinsdag hebben we de pelgrimstocht gelopen. We hebben een mooie route van school naar de 

Pelgrimshoeve in Vessem gelopen. Gelukkig was het weer goed en zijn er onderweg boeiende gesprekken gevoerd, 

met dank aan de pelgrims. Verder willen we de ouders bedanken die ons hebben opgehaald in Vessem! 

 

 

 

 

 

http://www.leestrainer.nl/


 

 

Schoolkamp & Musical 

 
Om u als ouders alvast een beeld te geven over de organisatie van het 
schoolkamp en de musical en de gewenste hulp van ouders daarbij, 
organiseren wij op donderdag 18 april om 16.00 uur een bijeenkomst. Deze 
bijeenkomst is vrijblijvend, maar we hopen wel op een grote opkomst.  
De notulen van de vergadering wordt naar alle ouders gemaild, mocht u er 
niet bij kunnen zijn. 
Mocht u niet bij de vergadering aanwezig kunnen zijn, maar weet u nu al dat 
u graag mee wilt helpen met bijvoorbeeld de spooktocht, het regelen van 
kleding voor de musical of helpen met het dansen of zingen, dan horen wij 
dit graag van te voren via de mail. 
Alvast bedankt en hopelijk tot dan! 

 

 

Ateliers  
 

 

Aanstaande dinsdag zijn de ateliers.  

Voor elk atelier is het van belang dat de leerlingen iets van thuis mee nemen.  

Heeft uw kind gekozen voor;  

- Een kip van een fles maken  graag een fles(je) meenemen.  

- Vogelnestje  graag een stoffen washandje meenemen (het washandje kunt u daarna weer gebruiken). 

- Lentetak  graag een potje/fles meenemen waarin de takken gezet kunnen worden.  

 

Alvast bedankt aan de ouders die mee willen helpen. Jullie worden om 13.30 uur verwacht bij het lokaal waar uw 

zoon of dochter is ingedeeld. U kan helpen in het lokaal waar hij of zij zit. 

 

 

Koningsspelen 

 

 
Vandaag zijn de Koningsspelen geweest. De leerlingen van groep 8 hebben leerlingen van groep 
1 t/m 3 begeleid bij de spellen. Het was fijn om te zien dat de leerlingen van groep 8 de kinderen 
van de onderbouw goed hebben begeleid.  
 
Wij willen alle ouders bedanken die vandaag mee hebben geholpen!  
 

Musical 

 
Deze week hebben de leerlingen hun rol te horen gekregen. Na de vakantie gaan we flink aan de slag met het 

oefenen van de scènes. Het is daarvoor belangrijk dat ze hun tekst uit hun hoofd kennen. Verder willen we u vragen 

alvast na te denken over wat u voor ons zou kunnen betekenen en dat graag komende donderdag aangeeft in de 

vergadering. 

 
 



 
 
 

Huiswerk 

 
Komende week krijgen de leerlingen geen huiswerk mee naar huis. We hopen ze zo nog tijd te geven om te oefenen 

voor de Cito’s. In de vakantie krijgen de leerlingen geen huiswerk, maar doen we wel een beroep op ze om hun tekst 

en de liedjes voor de musical uit het hoofd te leren. 

 

Schooltoernooien 

 

Afgelopen woensdag hebben veel leerlingen aan het schoolvoetbaltoernooi deelgenomen. We hebben gezien dat de 

leerlingen sportief mee hebben gedaan en dat ze een fijne middag hebben gehad.  

Komend weekend is het korfbaltoernooi en het handbaltoernooi. Wij wensen ze veel succes! 

 

Agenda 

 
- Zaterdag 13 april: Naschools korfbaltoernooi 
- Zondag 14 april: Naschools handbaltoernooi 
- Dinsdag 16 april t/m donderdag 18 april: Centrale Eindcito 
- Dinsdag 16 april: ateliers 
- Donderdag 18 april, 16.00 uur: Informatiebijeenkomst voor ouders over het schoolkamp en de musical 
- Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie 
- Donderdag 6 juni: Studiedag 
- Donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni: Peanutbaltoernooi 
- Woensdag 19 juni t/m vrijdag 21 juni: Schoolkamp 

 

 
Verjaardagen 
 
 
Donderdag 18 april wordt Finette 12 jaar.  
Donderdag 28 april wordt Adiam 13 jaar.  
Donderdag 9 mei wordt Daan 12 jaar. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Michelle en Rachel 

Volgend Achtje: Vrijdag 10 mei 


