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Agenda 

● 4 t/m 7 juni: avondvierdaagse in Culemborg 
● maandag 18 juni: MR en OR vergadering 
● woensdag 27 juni: studiedag PWA, de kinderen zijn vrij 
● donderdag 5 juli: opvoering musical groep 8 
● vrijdag 6 juli: wisseluurtje van 8.30 - 9.30 
● maandag 9 juli: afhalen laatste rapport tussen 16.30 en 17.30 
● dinsdag 10 juli: schoolreisje groep 1 t/m 7 
● dinsdag 10 juli: afscheidsavond groep 8 
● woensdag 11 juli: we zwaaien groep 8 uit 
● vrijdag 13 juli: om 12.00 begint de zomervakantie 

  
Schooljaar 2017-2018, 4 juni 2018 
 
 
Avondvierdaags 
De OR organiseert jaarlijks onze deelname 
aan de avondvierdaagse in Culemborg. Dit jaar 
neemt een recordaantal kinderen deel, nl. 163. 
Ook veel ouders lopen mee. De PWA weet op 
deze manier naam te maken in Culemborg. 
Het wordt zeker weer een gezellige happening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wisseluurtje 
Op vrijdag 6 juli van 8.30 - 9.30 uur gaan de 
kinderen kennismaken met de leerkracht voor 
het nieuwe schooljaar in het lokaal waar ze 
dan komen. We proberen ook alle nieuwe 
leerkrachten hiervoor aanwezig te laten zijn, 
maar het is nog niet zeker of zij dan weg 
kunnen van de school waar ze nu werken. 
 
Studiedag 27 juni 
De kinderen zijn deze dag vrij. Het team gaat 
op deze dag het schooljaar met elkaar 
afrondend bespreken en tevens de plannen 
voor het nieuwe jaar weer invullen. Het team 
sluit de dag af met een gezellige gezamenlijke 
teamactiviteit en een etentje. 
 
Afhalen laatste rapport 
Op maandag 9 juli ligt tussen 16.30 en 17.30 
uur het laatste rapport klaar om door kinderen 
samen met hun ouder af te halen. We geven 
ouders 
 hierbij meteen de gelegenheid afscheid te 
nemen van de leerkracht van dit schooljaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn geen gesprekken meer gekoppeld aan 
het laatste rapport. Mocht de leerkracht dit wel 
gewenst vinden dan neemt die contact op met 
de ouders. Mochten ouders zelf nog contact 
willen voor of na het rapport maak hiervoor dan 
een afspraak met de leerkracht. 
 
Eindtoets groep 8 
In april heeft groep 8 de eindtoets van het 
CITO gemaakt. Deze toets geeft een beeld 
waar de kinderen na 8 jaar onderwijs in hun 
algemene ontwikkeling staan. Voor de CITO 
kan een score gehaald worden tussen de 500 
en de 550. De kinderen van onze groep 8 
hebben als groep volgens verwachting een 
gemiddelde score neergezet van 535,7. Het 
landelijk gemiddelde is 534,7. Dit betekent dat 
we wederom boven het landelijk gemiddelde 
scoren. Er is hard gewerkt door kinderen en 
leerkrachten om dit te bereiken. We zijn als 
team dan ook trots op dit resultaat.  
De 41 kinderen van groep 8 stromen uit naar 
de volgende niveaus in het VO:  
 8 kinderen gaan naar het VWO 
12 kinderen gaan naar de HAVO 
21 kinderen gaan naar het VMBO 
 
Laatste loodjes groep 8 
De 8 jaar basisonderwijs voor groep 8 zitten er 
bijna op. Nog een paar weken en dan nemen 
we afscheid. Ze zijn nog druk met het oefenen 
van de musical die zowel voor alle groepen als 
voor de ouders opgevoerd gaat worden. Hier 
een overzicht van de activiteiten groep 8 in de 
laatste weken: 
-de week van 4 juni: de verkeersweek waarin ze 
een les krijgen over de dode hoek van een 
vrachtwagen, waarin de fietsen gecontroleerd 
worden en de kinderen de weg naar Culemborg 
gaan fietsen. 



-18 t/m 20 juni hebben ze het  'weekje VO'. De 
kinderen krijgen voor die dagen een aangepast 
rooster en volgen heel andere lessen dan 
normaal. Ze oefenen hoe het gaat op het 
voortgezet onderwijs. 
- ze vieren nog de juffendag en ze zijn voor een 
avond met alle kinderen uitgenodigd in de 
openluchtbioscoop van Beldert Beach. 
-op 5 juli wordt de musical opgevoerd, overdag 
voor alle groepen en ‘s avonds voor de ouders 
- het afscheidsfeest vindt plaats op 
dinsdagavond 10 juli.  
-op woensdag 11 juli zwaaien 
we met de hele school om 10.00 
uur de achtste groepers uit. We 
wensen ze heel veel succes en 
plezier op de middelbare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolreisje 
Op 10 juli gaan de groepen 1 t/m 7 op 
schoolreisje. De groepen 1 en 2 gaan naar de 
Bezoekboerderij in Leerdam. Groep 3 t/m 7 
gaan naar Drievliet in Den Haag. Altijd weer 
een leuke dag om het schooljaar samen mee 
af te sluiten. We wensen iedereen veel plezier. 
 

 


