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Agenda 

 
Kosteloos materiaal 
Heeft u nog kosteloos materiaal? Denk aan 
wc-rolletjes, lege doosjes, etc. Dan zou u daar 
groep 1-2 erg blij mee maken. Het kosteloos 
materiaal kunt u inleveren bij juf Judith. Alvast 
bedankt! 
 
Cito toetsen 
De komende week zullen de kinderen van 
groep 2 t/m groep 7 weer aan de slag gaan 
met de Cito toetsen. Naast de informatie van 
de dagelijkse activiteiten krijgen we met de 
Cito toetsen een nog beter beeld van de 
leerling. Met deze toetsen volgen we de 
leerlingen in hun ontwikkeling. We zien waar 
ze staan, waar ze goed in zijn en wat ze nog 
verder kunnen ontwikkelen.  
 
Oproep van de OR 
Voor de verloting bij de musical van groep 7 & 
8 zijn we nog op zoek naar spulletjes. Heeft u 
nog iets leuks wat u ter beschikking wilt 
stellen dan kunt u dit op school inleveren. Dit 
wordt zeer gewaardeerd. Alvast bedankt. 
Groeten namens de Ouderraad. 
 
De OR is op zoek naar nieuwe leden. Kijk voor 
meer informatie in de bijlage van deze 
nieuwsbrief. 
 
Schoolreis groep 1-2 
Donderdag was het dan eindelijk zover! Groep 
1/2 ging op schoolreisje naar de Drentse Koe.  
We waren de eerste groep die aanwezig was 
en zo konden we eerst mooi alles even 
verkennen. Er is ook zoveel te doen en te zien. 
Buiten kun je op traptrekkers rijden, 
trampolinespringen, in een grote zandbak 

spelen, glijden, klimmen, geitjes en konijnen 
aaien. En binnen gaat het gewoon nog even 
door. Ook hier kun je klimmen, paardje rijden, 
bouwen met blokken en spelletjes spelen.  
De meeste kinderen vonden het waterpark 
het allerleukst! Lekker spelen met water.  
Een heerlijk ijsje als afsluiter en nu zit het er 

helaas alweer op. 

 
 
 
 

Datum Activiteit 

17 juni Start Cito E-toetsen  

17 juni  Jeroen Oosterhof aanwezig t0t 
13.00 uur 

20 juni Jeroen Oosterhof aanwezig tot 
11.00 uur 


