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Schooljaar 2016-2017 

Vrijdag 23 juni 
Schoolreis groep 3 t/m 5 
 
Maandag 26 juni 
Studiedag, alle leerlingen 
vrij 
 
Donderdag 29 juni 
Schoolreis groep 1 / 2 
 
Vrijdag 30 juni 
GL dag, alle leerlingen vrij 
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Citotoetsen 
Deze week zijn de kinderen begonnen met het maken van de 
citotoetsen. Het verzoek is om rekening te houden en geen afspraken 
te maken tijdens schooltijd. De studiedag van 21 juni gebruiken we 
voor de analyse van de toetsen. Dit doen we op school,-groeps en 
leerlingenniveau. We blijven daarbij benadrukken dat de methode 
gebonden toetsen de belangrijkste toetsen blijven voor het geven van 
de lessen. Maar de citotoetsen geven ook een goed beeld van de 
voortgang van de kinderen. Deze geven inzicht in vaardigheidsgroei 
van de kinderen. Wilt u hier meer over weten dan kunt u dat natuurlijk 
altijd navragen tijdens de rapportgesprekken. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Afgelopen dinsdag is juf 
Fimmy met groep 7a in de 
trein naar TivoliVredenburg in 
Utrecht geweest om auditie 
te doen voor de Lang Leve 
de Muziek Show. Dit is een 
programma van de 
AVROTROS, dat in het 
najaar op televisie komt. 
Naar aanleiding van de 
dansact op het nummer 24K 
Magic van Bruno Mars voor 
het schooloptreden in mei, is 
groep 7a voor deze wedstrijd 
opgegeven. Er is wat meer 
zang toegevoegd in de act, 
omdat dit een vereiste was 
voor deelname aan de 
wedstrijd. De kinderen 
hebben in een volle zaal al 
hun zang- en danskwaliteiten 
laten zien en het ging super!! 
Ze hebben het heel knap 
gedaan. Nu is het nog enkele 
weken wachten op de 
uitslag…. Zijn we door naar 
de televisieshows of niet?? 
Spannend!!! 
 

  

 

Avondvierdaagse 
Ondanks dat de eerste avond van de vierdaagse niet 
doorging, zijn de overige dagen geslaagd geweest. 
Langs deze weg natuurlijk alle ouders die hebben 
geholpen tijdens de avondvierdaagse erg bedankt. 
Namens de ouders wordt de avondvierdaagse 
georganiseerd door Baukje en Angela. Zij hebben  er 
ook dit jaar weer heel veel energie in gestoken. Namens 
de kinderen en de school heel erg bedankt hiervoor. 
 


