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Nieuwsbrief 8
Geachte ouders/verzorgers,

CITO-EINDTOETS GROEP 8
Op dinsdag 16 april begint de CITO-Eindtoets voor groep 8, deze eindigt op donderdag 18
april 2019. We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes bij de toets.
KONINGSSPELEN OP VRIJDAG 12 APRIL
Ook dit jaar doen we weer mee met de Koningsspelen. We werken deze dag met een
continurooster van 8.30 uur tot 13.30 uur. Om 13.30 uur zijn de leerlingen vrij. Wilt u voor
tussen de middag uw kind(eren) eten en drinken meegeven.
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit;
08.30 uur -09.00 uur Opening van de Koningsspelen op het plein.
09.00 uur-09.30 uur Koningsontbijt (alle groepen)
09.30 uur-13.30 uur Koningsspelen voor alle groepen, de onderbouw groep 1 t/m 3 doen
een eigen Koningsspelen programma. De bovenbouw groep 4 t/m 8 strijden in teams tegen
elkaar.
PASEN
Op donderdag 18 april is het de laatste dag voor de Paas/meivakantie en anders dan andere
jaren werken we deze dag gewoon volgens rooster. De kinderen hebben dus een gewone
lesdag van 8.30 uur tot 15.30 uur. Zo heeft groep 8 de laatste dag van de CITO-eindtoets en
gaan de groepen 4 en 5 naar schoolzwemmen. Alle groepen gaan nog wel iets leuks doen op
deze dag, maar er is geen gezamenlijk programma.
Paas/meivakantie
Op vrijdag 19 april begint de Paas/mei vakantie. We verwachten iedereen weer op maandag
6 mei op school.
Techniek project
Woensdag 8 mei start het Techniek project. U ontvangt binnenkort meer informatie over dit
project.

EU-schoolfruit
We doen nog tot aan de meivakantie mee met het EU-schoolfruitprogramma. We verzoeken
u dan ook vriendelijk om uw zoon/ dochter na de meivakantie weer zelf een stuk fruit voor
in de pauze mee te geven
Het fruit dat wij wekelijks van de Plus geleverd krijgen, blijft gewoon.

