
 
 

Agenda 

Dinsdag 10 april t/m 

donderdag 19 april: 

Entreetoets groep 7 

Dinsdag 17 april t/m 

donderdag 19 april: 

Eindtoets groep 8 

Vrijdag 20 april: 

Koningsspelen 

Vrijdag 27 april t/m zondag 

13 mei: 

Meivakantie 

 

 

. 

 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. Groep 1/2 en groep 3/4 worden 

om 9.00 uur verwacht op school. Er worden leuke spelletjes georganiseerd. 

De kinderen zullen ook een Koningsspelen lunch hebben, dus er hoeft geen 

eten en drinken mee, ook niet voor het 10 uurtje! 

De groepen 4/5, 5/6, 7/8 en 8 zullen de Koningsspelen doorbrengen op het 

Fanny Blankers Koen sportpark. Zij worden daar om 8.30 uur verwacht en de 

kinderen moet om 14.00 uur weer opgehaald worden. De leerlingen moeten 

zelf hun 10 uurtje en lunch meenemen. Zij krijgen wel iets extra’s te drinken 

en eten van school. 

Heeft u deze dag tijd en zin om te helpen, dan kunt u zich melden bij de 

leerkracht. Wij stellen uw hulp erg op prijs! 
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Schoolplein 

Wij willen het schoolplein een wat leuker uiterlijk gaan geven en 

gaan beginnen met het schilderen van het klimrek. Wilt u 

meehelpen met het schilderen, dan zou dit erg fijn zijn. U kunt 

zich opgeven bij meester Paul. 

 

Bibliotheek 

Sinds deze week helpen zeven leerlingen van 

groep 7/8 mee met het uitlenen van bibliotheek 

boeken. De leerlingen hebben een echt 

sollicitatiegesprek moeten voeren met de 

bibliotheek ouders. Alle zeven leerlingen zijn 

aangenomen; iedereen was zeer gemotiveerd! 

De leerlingen helpen één keer in de week een half 

uur tijdens een les die zij kunnen missen. Nikki, 

Isis, Fay, Evaryse, Chelsea, India en Ank Khang, 

geweldig dat jullie dit willen doen! 

Mediatorentraining 

Aanstaande maandag start voor een aantal 

leerkrachten en leerlingen uit groep 6,7 en 8 de 

mediatorentraining van De Vreedzame School. 

Spannend! Wij verwachten een leuke en leerzame 

training en wensen deze leerlingen en leerkrachten 

veel leerplezier! 


