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De laatste loodjes 

- 13 juli schoolfeest 
- 14 juli afscheidsavond groep 8 
- 15 juli zwaaien we om 10.00 groep 8 uit 
- 17 juli om 12.30 uur start de zomervakantie 
- 31 augustus eerste dag nieuwe schooljaar 

 
 

Rapporten 
Vandaag, 9 juli, hebben de kinderen het tweede rapport van dit schooljaar mee naar huis 
gekregen. Dit rapport is wel wat anders geworden dan we gewend zijn. Niet alle onderdelen 
van het rapport zijn nu ingevuld. Normaal gesproken is de invulling van de balkjes in het 
rapport gebaseerd op de toetsen die de kinderen tussendoor maken, n.a.v. wat ze in de 
lessen daarvoor geleerd hebben. Dit noemen we de methode gebonden toetsen. Vanwege de 
corona tijd is er slechts een enkele methode gebonden toetsen afgenomen en daarom zijn er 
te weinig beoordelingen om een eerlijk beeld te geven in het rapport. Dat betekent dat vooral 
bij de vakken taal, rekenen en lezen, de balkjes voor het tweede rapport niet zijn ingevuld. De 
ontwikkeling van de kinderen van de afgelopen tijd zien we wel met de CITO toetsen. We 
hebben niet alle CITO toetsen afgenomen om de kinderen daar niet teveel mee te belasten. 
Wel zijn de belangrijkste vakken getoetst om een goed beeld te krijgen. Daarbij hebben we 
per groep keuzes gemaakt welke toetsen werden afgenomen en kan er dus verschil tussen de 
groepen zijn. 
Waar nodig hebben leerkrachten in de afgelopen weken al contact gehad met ouders over 
hoe het gaat met hun kind. Als jullie n.a.v. het rapport toch nog vragen hebben dan graag 
even via de mail contact opnemen met de leerkracht. 
 
Verslag enquête over het afstandsonderwijs 
Drie weken geleden zijn ouders gevraagd een enquête in te vullen over het afstandsonderwijs. 
Eén derde deel van de ouders heeft dit gedaan. Begin volgende week zullen we een verslag 
delen met de uitkomsten van de enquête.  
Mocht iemand hem nog in willen vullen dan kan dat nog via deze link: 
https://forms.gle/mbUaZJTXX6Bpke4Z9 

https://forms.gle/mbUaZJTXX6Bpke4Z9


Musical groep 8 
Donderdagavond heeft groep 8 de musical in het Zoetzand opgevoerd voor hun ouders. 
Tijdens de generale repetities op woensdag- en donderdagochtend hebben ook 
broertjes/zusjes en opa’s/oma’s kunnen kijken. Groep 8 heeft zich echt van de beste kant laten 
zien. Wat zijn we trots op deze kinderen en wat fijn dat ze toch nog bijna alle groep 8 
activiteiten hebben kunnen doen, waardoor het een “normaal” afscheid van de basisschool 
gaat worden. 
Woensdag om 10.00 zwaaien we ze met de hele school uit. Dan mag hier een daar een 
traantje weggepinkt worden. 

 
 
Schoolfeest 

THEMA: HOLLYWOOD  
De rode loper wordt uitgelegd, de popcorn staat klaar, de oscars zijn 
opgepoetst, de champagne glazen gestapeld en de fotografen geboekt.  
13 juli is het HOLLYWOOD DAG. 
De kinderen zijn dan de helden, de V.I.P.’s. 
Zij komen verkleed als hun helden of idolen naar school en mogen zelf 
schitteren op de rode lopen de catwalk. Het wordt vast een fantastisch 
schoolfeest. 
 
Start nieuwe schooljaar 
We weten nu nog niet welke protocollen de overheid zal uitgeven na de zomervakantie. We 
verwachten dat in elk geval de 1,5 mtr. afstand tussen volwassenen gehandhaafd zal blijven.  
Dat betekent dat we ouders beperkt in school toe kunnen laten en alleen op afspraak. Om die 
reden kunnen na de zomer de ouders bij de kleuters nog niet mee naar binnen om hun kind 
naar de klas te brengen. Wel mogen zij vanaf 31 augustus weer de kinderen op het schoolplein 



brengen. We vragen iedereen om de 1,5 mtr. afstand dan te blijven bewaren.  
Ook gaan we weer terug naar de normale schooltijden. Dat betekent dat op maandag, dinsdag 
en donderdag tussen de middag de kinderen van 12.00 tot 13.00 uur lunchtijd hebben en weer 
naar huis gaan of gebruik maken van de TSO.  
 
Zwerfboeken 
Behalve de zwerfboeken die al op school zijn, hebben we de afgelopen weken nog meer 
boeken gekregen van Kinderzwerfboek en van Jantje Beton. 
Volgende week liggen op het groene en het gele plein  zwerfboeken die de kinderen mee 
mogen nemen naar huis om ze in de vakantie te lezen. Het is heel goed als de kinderen 
regelmatig blijven lezen. Dus willen ze graag een boek uitzoeken, dan kan dat vanaf dinsdag. 
  
Opbrengst voor Kinderhulp 
De uiteindelijke opbrengst van het geld wat kinderen als traktaties bij hun verjaardag hebben 
gespaard is 189,70 euro. We vullen dit aan tot het ronde bedrag van 200 euro. 

Dit wordt gedoneerd aan Kinderhulp zodat zij kinderen in 
Nederland ook een verjaardagscadeautje of feestje kunnen 
geven als hun verzorgers daar geen mogelijkheden voor 
hebben. 
Na de zomervakantie gaan we weer opnieuw sparen. 
Super bedankt aan kinderen en ouders dat we dit voor elkaar 
hebben gekregen. 
 
 
 
 

 
 
Nog een tip voor de komende weken: een speciale theatervoorstelling voor de kinderen 
van Beusichem en omgeving. 
 

Beste ouders, 

Het waren en zijn stressvolle tijden met het virus. Kinderen zaten lang thuis en dat kan 

soms spanningen geven.  

Speciaal voor kinderen de unieke theatervoorstelling in Beusichem van 60 tot 90 minuten 

met als thema's: 

* Verwondering en verbazing met magie. 

* Omgaan met stress, verteld door een stuntman. 

* Samenwerken in plaats van pesten. 

* Speciaal voor kinderen, veilige vuur acts voor verbazing. 

Artiesten Martin & Thomas met 25 jaar ervaring vermaak van kinderfeesten, festivals en 



evenementen. De show is naast plezier ook leerzame voor kinderen.  

Geniet met het hele gezin, ouders mogen op het terras bij de Bruine Kip een hapje en 

drankje nemen terwijl wij de kinderen vermaken op  

* Maandag 13 juli 1700 - 1900 uur. 

* Maandag 27 juli 1400 - 1600 of 1700 - 1900 uur. 

* Maandag 10 augustus 1400 - 1600 of 1700 - 1900 uur. 

Tickets 12,50 euro per kind.  

Reserveer hier je ticket.  

Vragen? Meer informatie? Beller is sneller, Thomas: 06-21666170. 

Met vriendelijke groet, 

Thomas & Martin 

www.samenisleukerdanalleen.nl - unieke kindertheater voorstelling met magie en vuur. 

kvk: 17249217 

 

https://www.samenisleukerdanalleen.nl/locaties/
http://www.samenisleukerdanalleen.nl/

