
UIT HET KAMERTJE

We kijken terug op een zeer geslaagde jubileumweek. De lipdub
die we afgelopen vrijdag hebben opgenomen is prachtig
geworden, ons gebouw is daarin ook mooi zichtbaar. De lipdub
zal binnenkort ook op de website van onze school komen. 

Het was leuk om de vele enthousiaste reacties op de lipdub op
social schools te lezen! 

De komende weken zijn de kunstweken, kinderen gaan aan de
slag over kunst en leren over verschillende kunststromingen.
Daarnaast maken we een eindsprint naar de CITO toetsen. Deze
zullen we vanaf 22 juni weer af gaan nemen, dit is een mooi
moment om te kijken naar de effectiviteit van de zaken die we in
gang gezet hebben.

Afgelopen week kreeg groep 8 de uitslag van de CITO eindtoets,
we zijn trots te kunnen melden dat onze leerlingen in lijn der
verwachting hebben gescoord! De CITO eindtoets is landelijk
genormeerd, we scoren mooi op de landelijke norm. 
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KUNSTWEKEN

In alle groepen staan de kunstweken centraal. Leerlingen
gaan aan de slag met diverse kunststromingen. Alle
groepen gaan ook zelf aan de slag met het maken van
eigen kunstwerken. De kunstweken eindigen met een
digitale tentoonstelling! Meer informatie volgt via de
leerkrachten.  
 

ALTERNATIEF
SCHOOLREISJE 

De oudercommissie heeft op de dag
van het schoolreisje, 29 juni. Een mooi
alternatief schoolreisje vormgegeven.

Namelijk een avonturendag! 

Deze dag staat in het teken van
sport, spel, teambuilding, bewegen en
natuurbeleving. In de bijlage van de
maandinfo leest u hierover meer
informatie.

.

SCHOOLFOTO 

Eerder hebben we gecommuniceerd dat de schoolfotograaf
maandag 21 en dinsdag 22 juni op school is. Het gaat echter
lukken om alle foto's in een dag te maken, de schoolfotograaf is
maandag 21 juni op school. De fotos zullen gemaakt worden in
de speelzaal. Een ouder uit de oudercommissie zal het maken
van foto's in goede banen leiden.  

Iedereen mag op 21 juni dus in zijn allermooiste kleren naar
school! 



SPONSORLOOP

Dinsdag 8 juni is de sponsorloop! We horen van veel
kinderen dat ze druk bezig zijn met het vinden van
sponsoren. De sponsorlijsten mogen deze week weer
ingeleverd worden bij de leerkrachten! 

We mogen tijdens de sponsorloop zoals altijd gebruik
maken van de atletiekbaan, een rondje is dus ongeveer 
 400 meter. 

De opbrengst van de sponsorloop gaan we gebruiken voor
het podium en bloembakken op ons groene schoolplein! 

Helaas is het dit schooljaar niet mogelijk om publiek toe te
laten bij de sponsorloop. Leerkrachten en medeleerlingen
zullen hard juichen tijdens de sponsorloop. 
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