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CITO eindtoets
Stilte hier wordt gewerkt. Het is nu woensdagmiddag en hebben er 2 ochtenden van CITO toetsen
opzitten. Sommige onderdelen worden pittig ervaren. En sommige onderdelen vallen mee. Eigenlijk
net als de gewone toetsen op school. De sfeer is ook ontspannen. Lekker voetballen of hangen in de
speeltuin in de pauzes. Na donderdag kunnen we het resultaat afwachten.

Koningsspelen
A.s. vrijdag is het weer het moment voor de koningsspelen. De kinderen kunnen daarom ontbijten op
school, een echt koningsontbijt! Maar natuurlijk niet voordat we gedanst hebben op het koningslied,
Hupsakee van Kinderen voor Kinderen. De kinderen kunnen in sportkleren op school komen. Ze
krijgen van ons de ‘Calvijn’ shirts. Zorg voor goede schoenen! De meesters begeleiden de groepen
deze dag. Dat betekent dat we vanuit school vertrekken. En graag willen weten welke kinderen er
weer mee terug naar school gaan fietsen. Dit omdat de kinderen wat ons betreft vrij zijn aan het eind
van de sportdag. WE HOPEN NATUURLIJK DAT ER VEEL OUDERS/BROERS/ZUSSEN komen kijken deze
dag. En mis ook de ESTAFETTE niet!
De estafettes worden op de volgende tijdstippen gehouden:
12.10 Groep 6
12.20 Groep 7
14.35 Groep 8
Mocht u nog willen helpen om het koningsontbijt klaar te zetten? Meldt u zich dan a.s.
donderdagavond om 19:30.

Pinksterviering
Woensdagochtend 11 mei houden wij een pinksterviering in de kerk. Er is crèche voor de
allerjongsten, dus geen reden om thuis te blijven. De viering begint om 11.oou en er zullen bijdrage
zijn vanuit de groepen. De leerlingen zitten als groep bij elkaar. We vinden het wel prettig om hier
wat ouders tussen te hebben zitten.

Huiswerk
Levend water Donderdag 12/5: Maken les Hoofdstuk 27 + leren memootje
Topo Dinsdag 17/5: Verenigd Koninkrijk
Levend water Donderdag 19/5: Maken les Hoofdstuk 28 + leren memootje
Fijne week!
Bert Willering

