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Welkom op school 
Wij verwelkomen Huub Bakker op school in groep 1 
bij juf Tessa. Welkom en veel plezier op onze school! 
 
Schoolreizen 
Nu het voorjaar er weer aankomt en we niet meer te 
maken hebben met coronaregels, kunnen we eindelijk 
weer op schoolreis. Groep 1 t/m 3 gaat op dinsdag 26 
april naar De Drentse Koe in Ruinerwold. De groepen 
4 t/m 6 gaan op schoolreis naar Avonturenpark 
Hellendoorn in Hellendoorn. Groep 7-8 gaat van  
16 t/m 18 mei op schoolkamp naar de Riegheide in 
Schoonoord. Heel veel plezier gewenst!  
 
Project Hondsrug 
Al een paar weken werken we over de Hondsrug. 
Tijdens het project hebben we ontzettend leuke 
uitstapjes gemaakt om dat wat de kinderen geleerd 
hebben ook in het echt te gaan bekijken en 
bewonderen. Zo is groep 1 op bezoek geweest bij de 
melkveehouderij van de familie Lohuis, groep 2 gaat 
morgen naar de molen in Emmer-Compascuum, groep 
3-4 gaat morgen naar Ellert & Brammert, groep 5-6 is 
naar het Hunebedcentrum geweest en groep 7-8 naar 
het Drents Archief in Assen. 
We hopen dat de kinderen u donderdagavond tijdens 
de inloopavond veel te vertellen hebben over hun 
omgeving! 
 
Inloopavond 
A.s. donderdag staat de inloopavond gepland. Via 
SchouderCom bent u geïnformeerd hoe wij deze 
avond gaan organiseren. Wij hopen dat iedereen zich 
aan de gestelde regels houdt, zodat het een groot 
succes wordt! We hopen u donderdag te mogen 
begroeten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Actie Oekraïne 
Ook onze school wil graag een steentje bijdrage voor 
Oekraïne. We doen dit middels een boekenmarkt 
tijdens de inloopavond op 7 april. Alle ontvangen 
gelden/donaties komen volledig ten goede aan Giro 
555 - Samen in actie voor Oekraïne!  
 
Buitenschoolse activiteiten 
Op Goede Vrijdag vindt het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi weer plaats. Onze school is 
vertegenwoordigd met 1 team.  
Ook aan het schoolkorfbaltoernooi in mei doet onze 
school mee met 2 teams. Zet ‘m op allemaal! 
 
Studiedag 
Op woensdag 13 april zijn de leerlingen vrij i.v.m. een 
studiedag van het team. De laatste studiedag voor dit 
jaar staat gepland op woensdag 15 juni 2022.  
 
Aanmelding leerlingen  
I.v.m. de formatie willen we graag weten of er nog 
broertjes of zusjes van onze schoolgaande leerlingen 
instromen t/m augustus 2023 (dus volgend 
schooljaar). Wilt u in dat geval contact opnemen met 
de locatiedirecteur Sandra Klemens.  
 
Fietscontrole 
Op dinsdag 22 maart heeft er een fietscontrole 
plaatsgevonden in de groepen 5 t/m 8. In totaal zijn 
87% van de fietsen goedgekeurd. De meest 
voorkomende gebreken waren het ontbreken van de 
rode achterreflector of het niet functioneren van het 
voor- en/of achterlicht. 
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’s Middags hebben de kinderen 
fietsbehendigheidsoefeningen gedaan zoals 
slalommen, remmen met de fiets en het fietsen met 
één hand. Heel belangrijke oefeningen die u ook  
thuis kunt oefenen. Een goede behendigheid met de 
fiets is erg belangrijk voor de veiligheid in het verkeer.  
 
Koningsspelen 
Momenteel zijn we bezig met de organisatie van de 
Koningsspelen. De Cito Eindtoets valt dit jaar samen 
met de Koningsspelen op vrijdag 22 april. We hebben 
er daarom voor gekozen om de Koningsspelen in 
groep 1 t/m 8 te vieren op maandag 25 april. Via 
SchouderCom ontvangt u binnenkort meer informatie 
over deze dag.    
 
Cito Eindtoets 
Op woensdag 20 april t/m vrijdag 22 april staat de 
Cito Eindtoets voor groep 8 gepland. Alle kinderen 
hebben al een advies voor het voortgezet onderwijs 
ontvangen. De Eindtoets bestaat uit twee verplichte 
onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast 
nemen wij ook het facultatieve  
onderdeel wereldoriëntatie af. We wensen de 
kinderen alvast heel veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 10 mei  
2022. 

 
 

Datum Activiteit 

7 apr Inloopavond 

11 apr MR-vergadering 

13 apr Studiedag (leerlingen vrij) 
OR-vergadering 

14 apr GMR 

15 apr Goede Vrijdag (leerlingen vrij) 
Schoolvoetbaltoernooi  

18 apr Tweede Paasdag (leerlingen vrij) 

20 - 22 apr Cito Eindtoets groep 8 

25 apr Koningsspelen groep 1-8 

26 apr Schoolreis groep 1 t/m 6 

27 apr Koningsdag (leerlingen vrij) 

28 apr –  
6 mei 

Meivakantie 

8 mei Moederdag 

9 mei  Weer naar school 

10 mei  Nieuwsbrief mei 

11 mei Hoofdluiscontrole 

12 mei Praktisch verkeersexamen groep 7-8 

16 mei Schoolkamp groep 7-8 


