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Koningsspelen en Koningsdag 

Ondanks dat er geen ‘gewone’ Koningsspelen kon plaatsvinden, was het vandaag een hele 

gezellige dag. De school kleurde behoorlijk oranje!!  

Op de schoolapp en site staan mooie foto’s van deze dag. 

Dinsdag is het Koningsdag en dan zijn alle kinderen vrij. 

Oud papier 

In mei zullen er weer containers op de parkeerplaats van de sporthal staan voor het oud papier. 

We willen u vragen om daar het oud papier naar toe te brengen. Het zijn gesloten containers, 

dus de  dozen kunnen er niet ingegooid worden. De vaders die deze maand ingepland stonden, 

hoeven niet te helpen.  

De containers zijn geopend op zaterdag van 8.00 tot 16.30 uur. 

Route 8 

Maandag doen alle leerlingen van groep 8 de eindtoets. Vorig schooljaar is de eindtoets niet door gegaan. Scho-

len hebben tegenwoordig de keuze uit een vijftal gecertificeerde eindtoetsen, erkend door het ministerie. Wij 

gebruiken al een aantal jaren Route 8 als eindtoets voor onze school. 

Route 8 is een digitale toets, die de kinderen op hun chromebook maken. De toets is uniek voor elk kind; de 

toets past zich automatisch aan, aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen 

route van vragen.  

De toets bestaat uit de onderdelen: leesvaardigheid, kijk– en luistervaar-

digheid, dictee, woordenschat, taalverzorging, begrippenlijst, getallen, 

verhoudingen, meten/meetkunde, verbanden en persoonlijk functioneren.   

Veel succes allemaal!  

Groep 7 krijgt deze ochtend les van juf Juliëtte.  

Overdracht Joods monument 

Door alle corona beperkingen kunnen we helaas ook dit jaar niet de officiële overdracht van het 

Joods monument organiseren. Groep 7-8 gaat wel donderdag 29 april met juf Ilona en juf Astrid 

naar het monument toe om bloemen te leggen. We zullen het verhaal van de familie Hekscher ver-

tellen en wat gedichten voorlezen.  

In deze periode wordt in groep 7-8 de Tweede Wereldoorlog en alles wat daar mee te maken heeft 

behandeld. 

Tevredenheidsonderzoek 

Denkt u nog even aan het invullen van het tevredenheidsonderzoek? Hoe meer reacties, hoe meer we kunnen 

met de uitslag van dit onderzoek. Alvast bedankt! 



Nieuws van de oudervereniging 

Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage? 

Ook willen we u graag attenderen op de verkeersveiligheid rondom en op weg naar de school. Er wordt helaas 

vaak te hard gereden, wat een erg gevaarlijke situatie oplevert voor de kinderen die onderweg van en naar 

school zijn. 

Parkeren bij de sporthal dient te gebeuren in de daarvoor bestemde vakken. Niet op de delen waar kruizen op 

geschilderd zijn.  

Vakantierooster 

De vakantieplanning voor volgend schooljaar is bekend.  

 herfstvakantie   maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 

 kerstvakantie   vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 

 voorjaarsvakantie   maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 

 goede vrijdag + pasen  vrijdag 15 april + maandag 18 april 2022 

 koningsdag    woensdag 27 april 2022 

 meivakantie    maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei 2022 

 Hemelvaart    donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 

 pinksteren    maandag 6 juni t/m woensdag 8 juni 2022 

 zomervakantie   maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022 

De studiedagen en –middagen staan nog niet vermeld in dit overzicht.  

Zodra we deze data weten, hoort u dat van ons. 

Meivakantie 

Maandag 3 mei gaat de meivakantie van start. Alle kinderen zijn 2 weken vrij. 

Op maandag 17 mei hopen we iedereen weer gezond te zien! 

Gebruik chromebooks 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 nemen dagelijks hun chromebook mee naar huis. Deze 
chromebooks worden alleen gebruikt als er sprake is van thuisonderwijs. Het zou fijn 
zijn, als de kinderen het chromebook niet voor andere zaken gebruiken, zoals spelletjes 

spelen en filmpjes kijken. Hij hoeft alleen uit de tas gehaald om te worden opgeladen. 

Bijlagen 

 Informatie OMVOS-actie   

 Informatie bosbad Noord-Sleen   



 

 



 


