
Maandkalender en mededelingen 

april 2019 

maandag 1 Zwemmen groep 5 en 6 
Techniekmiddag groep 8 
‘Op voeten en fietsen naar school’ voor groep 4 en 6 (hele week) 
Start thema sociaal emotionele ontwikkeling ‘Een keuze maken’ 

dinsdag 2 Nationale buitenlesdag 

woensdag 3 Voetbaltoernooi groep 8 
donderdag 4 Voorstelling voor groep 5 en 6 in de van Gellicumzaal 

Theoretisch verkeersexamen groep 7 

vrijdag 5 AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole 

 

maandag 8  

dinsdag 9  

woensdag 10  

donderdag 11  

vrijdag 12 Koningsspelen 

 

maandag 15 Eindtoets groep 8  
AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole 

dinsdag 16 Groepsvoorstelling groep 3, start om 13.15. 
GGD les gezonde leefstijl voor groep 7 

woensdag 17  

donderdag 18 Laatste dag schoolfruit 

vrijdag 19 Goede vrijdag, kinderen vrij. Leerkrachten studiedag. 

 

maandag 22 Meivakantie t/m 5 mei 

dinsdag 23 

woensdag 24 
donderdag 25 

vrijdag 26 

 

 

 



Eindtoets groep 8 

Aan het eind van groep 8 moeten alle leerlingen een eindtoets maken. De scholen zijn vrij in de 
keuze voor de af te nemen eindtoets. De afgelopen jaren hebben wij de Cito eindtoets gedaan, maar 
dit jaar hebben we ervoor gekozen de DIA eindtoets af te nemen. De Cito eindtoets kan alleen op 
papier afgenomen worden en is niet adaptief. De DIA eindtoets kan digitaal afgenomen worden en is 
wel adaptief. Dit wil zeggen dat de opdrachten worden aangepast aan het niveau van de leerling. 
Ook is de DIA eindtoets in 1 dagdeel af te nemen en is er voor de Cito eindtoets meer tijd nodig.  
De eindtoets wordt afgenomen op maandag 15 april.  
 
Nationale buitenlesdag 

Leerkrachten in heel Nederland geven deze dag buiten les. Hier doen wij ook graag aan mee! Een les 
buiten is niet alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen, maar het is ook nog eens heel 
leuk! Iedere groep gaat deze dag een les buiten doen, in ons buitentheater of gewoon op het plein. 
Zo maken we bewegen en leren tot één les. 
 

Koningsspelen 

We doen mee met de Koningsspelen!  
Al enige tijd wordt de wens uitgesproken mee te doen met de Koningsspelen. In overleg met de 
ouderraad is besloten hieraan mee te doen maar wel extra bijzonder: het worden de Koninklijke 
Hofmaatdag. Dit houdt in dat we de festiviteiten van de Hofmaatdag gaan doen met de 
Koningsspelen. Vanaf volgend schooljaar wordt er dan ook geen Hofmaatdag meer georganiseerd. 
Omdat dit het overgangsjaar is, hebben we dit schooljaar dus 2 keer een feestelijke dag!  
De Koninklijke Hofmaatdag wordt dit jaar gehouden op vrijdag 12 april. Er wordt nog hard gewerkt 
aan de sportieve invulling van het programma. U krijgt hier later nog meer informatie over. Het 
programma zal in ieder geval wel in de reguliere schooltijden van de vrijdag passen (groep 1 en 2 tot 
12.00 uur).  
 

Op voeten en fietsen  

Van 1 t/m 5 april zal, op initiatief van de verkeersouders, het project 
‘op voeten en fietsen naar school’ plaatsvinden. Dagelijks zullen de 
verkeersouders ’s morgens  op school zijn om kinderen uit groep 4 en 
6 te belonen, wanneer zij lopend of op de fiets naar school zijn 
gekomen. Dit alles gebeurt om de verkeersveiligheid rond de school te 
verbeteren en kinderen actief deel te laten nemen aan het verkeer. 

Vrijwilligers NL Doet bedankt! 

Op zaterdag 16 maart, tijdens NL 
Doet, is het begin van het 
buitenleslokaal is gemaakt! Dankzij onze vrijwillige ouders is 
er, ondanks de regen, heel wat werk verzet in de oude patio. 
Al het oude, niet meer te gebruiken, groen is weg, de goede 
planten zijn verplaatst en gesnoeid en er is vorm gegeven aan 
het 'lokaal' en de buitenkeuken.  
Vrijwilligers: heel erg bedankt! 

 

 



Schoolfruit afgelopen 

De periode van het schoolfruit is helaas al bijna weer afgelopen. Tot aan de meivakantie wordt er 
nog fruit geleverd. Na de meivakantie moeten de kinderen dus alle dagen weer zelf eten mee nemen 
voor in de ochtendpauze. Het liefst natuurlijk fruit.  

Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Een keuze maken’.  

Het thema ‘een keuze maken’ gaat over de manier waarop je kiest en beslist en of je eigen keuzes 
kunt maken. Bijvoorbeeld kiezen waarmee je speelt of met wie je wilt spelen, terugkomen op een 
beslissing. 

De lessen die we de komende weken geven, gaan over onderwerpen als: weten wat een ander leuk 
vindt, gevolgen van een keuze en het maken van afwegingen bij het maken van een keuze. 

 

 


