
 

 

 

 

 
 
Vakanties en vrije dagen 
Vanmiddag om 14.30 uur begint de meivakantie. Graag zien we alle leerlingen weer terug op 
maandag 10 mei om 8.25 uur. Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei zijn we vrij i.v.m. Hemelvaart. 
Ook Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei, is de school gesloten. 
 
Continurooster 
Tot aan de zomervakantie blijven we het huidige noodcontinurooster draaien. In het nieuwe 
schooljaar, vanaf maandag 30 augustus, volgen we het nieuwe definitieve continurooster: 
ma-di-do-vrij: 08.25 uur - 14.15 uur 
woensdag: 08.25 uur - 12.30 uur 
 
Centrale Eindtoets 
De Centrale Eindtoets voor groep 8 zit er op! We verwachten de resultaten rond 25 mei. 
 
Koningsspelen 
Wat een gezellige Koningsdag hebben we vandaag gevierd!  
De school kleurde rood-wit-blauw en oranje en van de vrolijke muziek,  
kwamen we vanmorgen vanzelf in een feesthumeur!. 
We hebben gesmuld van de traktaties van de OuderWerkGroep; waarvoor  
onze dank! Graag zetten we ook de sportdocenten en hun stagiaires in het  
zonnetje; zij hebben de afgelopen week superleuke gymlessen verzorgd! 
 
MedezeggenschapsRaad 
Na de meivakantie ontvangen alle oudste kinderen van een gezin een flyer over de verkiezing van 
de nieuwe oudergeleding. In deze flyer stellen de kandidaten zich voor en kunt u één stembiljet per 
gezin invullen. Het ingevulde stembiljet kunt u meegeven aan uw kind; hij/zij kan het inleveren op de 
administratie. 
 
Voorbereiding tijdelijke huisvesting 
Vanaf 24 mei start Fa. Meeuw met de plaatsing van de tijdelijke units. De kleuteringang aan het 
Tavenuplein blijft gewoon bereikbaar via de brug aan de Singel. Door de werkzaamheden kunnen 
we niet meer vanaf het Tavenuplein doorlopen naar de Hasselmanstraat.  
Het Tavenuplein is alleen nog via de Singel te bereiken. 
 
Groepen 1-2 
Na de meivakantie werken we nog één weekje over het thema ‘Familie’ en oefenen we  
ook nog met de letter ‘F’. 
 
Groep 3 en 4 
Lezen is keileuk! We hebben de smaak van het lezen allemaal goed te pakken. Om het leesplezier 
er in te houden adviseren we om ook in de vakantie te blijven lezen. 
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Groep 4: 21-05:  Tafeltoets van de tafel van 4 en 8 (herhaling) 
Groep 5: 28-05:  Tafeltoets van de tafel van 1 t/m 10 door elkaar.   
 
Blazersklas: In je vakantie mag je natuurlijk uitblazen! Maar ook fijn alle leuke 
  liedjes die je kent, blijven oefenen. Zet ‘em op!  

Een muzikale en swingende vakantie toegewenst namens  
juf Anneke! 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lied voor a.s. zondag:                   

Lied 708: Wilhelmus van Nassouwe                  
         
 

    24-04/09-05: Meivakantie 
    13/14-05: Hemelvaartvakantie 
    24-05:  Tweede Pinksterdag; vrije dag 


