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Planning voor de laatste schoolweken: 

- 24 juni groep 8 mini-kamp 
-  1 juli studiedag PWA - de kinderen zijn vrij 
-  9 juli musical uitvoering voor ouders groep 8 
- 10 juli wisseluurtje 
- 10 juli rapport mee naar huis 
- 13 juli schoolfeest 
- 14 juli afscheidsavond groep 8 
- 17 juli om 12.30 uur start de zomervakantie 

 
 

Bijna weer normaal 
De eerste week met alle kinderen weer op school zit er op. Het was best wel weer even 
wennen voor de kinderen en de teamleden. Leuk om elkaar allemaal te zien, maar het voelde 
wel wat voller. De kinderen waren ook heel uitgelaten en konden in de langere pauzes hun 
energie goed kwijt. We hebben nog 5 weken te gaan die we goed gaan benutten en waarin 
weer veel door kan gaan zodat het hopelijk snel voelt als vanouds. 
De ouders houden zich keurig aan de afspraken om buiten het schoolplein te blijven. Hopelijk 
is dat over een tijdje niet meer nodig.  
 
Toetsen en rapporten 
In deze dagen worden een aantal van de CITO toetsen afgenomen. We doen dit om 
een goed beeld te krijgen waar de kinderen nu staan. De uitslagen van de toetsen 
worden gebruikt als signalering: welke stof wordt beheerst en wat is nog niet 
voldoende beheerst. De leerkrachten kunnen met deze informatie na de 
zomervakantie goed starten en waar nodig nog een inhaalslag plegen op onderdelen 
die nog niet goed beheerst worden. 
De kinderen krijgen op 10 juli hun tweede rapport van dit schooljaar mee naar huis. 
Niet alles zal in het rapport ingevuld worden. Onderdelen waar we nu niet voldoende 
gegevens voor hebben zullen we in dit rapport leeglaten.  
 
 



Activiteiten groep 8 
Het leek erop dat groep hun basisschooltijd af moest sluiten zonder de gebruikelijk activiteiten. 
Inmiddels zijn we weer een paar weken verder en kunnen de meeste activiteiten doorgaan. 
Wat hebben ze al gedaan: 

- een sportieve ochtend op de Meent; 
- de verkeersweek waarbij ze o.a. ook ervaren hebben wat de dode hoek betekent. 

Wat komt nog: 
- het weekje VO waarbij ze ervaren hoe het is op de middelbare school om steeds 

wisselende lessen te krijgen; 
- het kamp kon niet doorgaan, maar daarvoor in de plaats gaan ze nu naar het Wilgje 

voor een mini-kamp, compleet met sportieve activiteit, spookspel in het bos, kampvuur 
en een nacht in tenten; 

- er wordt al geoefend voor de musical, welke in ’t Zoetzand 
opgevoerd mag worden voor de ouders; 

- in de laatste schoolweek nog de traditionele afscheidsavond; 
- op 15 juli worden ze door de hele school uitgezwaaid; 

We zijn blij dat zo het afscheid van de basisschool voor deze kinderen 
toch bijna volledig volgens planning door kan gaan. Dit kan alleen 
dankzij de fantastische hulp van de contactouders en de kampouders. 
 
Schoolfeest 
Op de jaarkalender stond voor 13 juli het schoolreisje gepland. Dat kan nu helaas niet 
doorgaan. De ouderraad heeft daarom aangeboden voor die dag een schoolfeest te 
organiseren. Ze hebben al een leuk thema bedacht. We weten nog niet of tegen die tijd we 
ouders mee mogen laten helpen. Daarom gaan zij met de leerkrachten het schoolfeest zo 
organiseren dat het ook zonder ouderhulp door kan gaan. 
Het wordt zeker weer een superfeest, dankzij de geweldige inzet van de ouderraad. 
 
Spaargeld van de verjaardagen 
Dit schooljaar hebben de kinderen bij hun verjaardag een donatie gegeven voor het fonds 
Kinderhulp. Dit is in plaats van een traktatie voor de leerkrachten. De opbrengst wordt door 
Kinderhulp ingezet om kinderen in Nederland ook een verjaardagscadeautje of feestje te 
kunnen geven als hun verzorgers daar geen mogelijkheden voor hebben. 
Door de crisis hebben de kinderen hun verjaardagen niet op school 
kunnen vieren en zijn de donaties ook even wat achtergebleven. Maar 
er was al veel gedoneerd en op dit moment hebben we een bedrag van 
maar liefst 169 euro bij elkaar gespaard. Aan het einde van het 
schooljaar zullen we dit aan het fonds Kinderhulp overdragen. 
 


