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Schoolreizen en schoolkamp 

Gezien de huidige situatie en de versoepelingen die zijn doorgevoerd de afgelopen week, 

hebben we besloten om de schoolreizen en het schoolkamp door te laten gaan!  

Natuurlijk zullen we de maatregelen die dan nog gelden in acht nemen. Ook pretparken en 

andere locaties zijn nog gebonden aan allerlei richtlijnen, zoals het beperkt toelaten van groepen. We kiezen er 

bijvoorbeeld ook voor om groep 7-8 niet met ouders te vervoeren naar hun accommodatie, maar huren daar een 

bus voor in. Zo zullen we waar nodig zaken aanpassen om het toch zo veilig mogelijk te houden.  

De data van de schoolreizen zijn als volgt: 

 Groep 1-2 gaat dinsdag 1 juni naar De Drentse Koe in Ruinerwold (dit is een andere datum dan op de kalen-

der staat). 

 Groep 3-4 gaat op dinsdag 15 juni naar verkeers– en attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. 

 Groep 5-6 gaat op dinsdag 15 juni naar Kameleondorp in Terherne. 

 Groep 7-8 zit van woensdag 9 t/m vrijdag 11 juni in groepsaccommodatie de Veltmaat in Haarle. 

Meer informatie ontvangt u binnenkort van de leerkrachten. We hebben er zin in! 

Oud papier 

In juni zullen er weer containers op de parkeerplaats van de sporthal staan voor het oud papier. We willen u vra-

gen 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—de uitslag 

Voor de meivakantie hebben de kinderen van groep 8 de Route 8 toets gemaakt. We kregen 

van de makers van de toets te horen dat het proces van normering meer tijd vraagt. Om er-

voor te zorgen dat alle kinderen het juiste advies krijgen, komen de rapportages dus later.  

Lang weekend 

Maandag zijn alle kinderen vrij.  

Geniet lekker van dit lange pinkster-

weekend! 

Opgave GVO en HVO 

Net als voorgaande jaren kunnen de leerlingen het komende schooljaar weer gebruik maken 

van het aanbod om deel te nemen aan de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en 

Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO). Deze lessen worden gegeven door docenten van het 

dienstencentrum. Elke groep moet minstens 7 kinderen groot zijn. De kinderen van groep 6 en 7 hebben deze 

week het opgaveformulier meegekregen naar huis. Uiterlijk 28 mei moeten de opgaves terug zijn.  

Bijlagen 

 Informatie OMVOS-actie  

 Informatie Jantje Beton loterij 

 Informatie avond4daagse 



 

 



 



 


