
 

 

 
 

 

  
Beste ouders / verzorgers, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Tipje 22/23 
Het is mei en het schooljaar 2021-2022 begint aan zijn laatste maanden.  
Natuurlijk zijn de voorbereidingen voor het volgende schooljaar al een tijd geleden begonnen en 
schooljaar 2022-2023 krijgt steeds meer vorm. 
 

Aan welke groepen wordt bijvoorbeeld les gegeven? Op locatie Goudmos zien we volgend jaar twee 
groepen 1/2 (1/2a en 1/2b), groep 3a, groep 4a, groep 5a, groep 6a, groep 7a en groep 8a. 
Op locatie Donge starten we volgend jaar met vier groepen 1/2 (1/2c, 1/2d, 1/2e en 1/2f), twéé groepen 3 
(3b en 3c), groep 4b, groep 5b, groep 5/6c (de huidige groep 4/5c), groep 6b, groep 7b en groep 8b. 
 

Dit jaar heeft groep 8b les gekregen op locatie Goudmos. Na uitgebreid overleg is besloten dat ook 
volgend schooljaar groep 8b zijn lokaal zal hebben op locatie Goudmos. 
Per schooljaar zullen we bekijken op welke locatie groep 8b les krijgt. 
 

Welke leerkrachten al deze groepen onder hun hoede zullen krijgen? Die puzzel is nog niet helemaal 
gelegd. Zodra de ‘opstelling’ voor het komende schooljaar rond is, leest u dat in dit weekblad! 
 

Sportweek  
In de week van 16 tot 20 mei, de komende week dus, wordt voor de groepen 4 t/m 8 
een sportdag georganiseerd. 
Op maandag zijn de groepen 8 als eersten aan de beurt, op dinsdag sporten de 
groepen 5, op woensdag de groepen 4, op donderdag de groepen 7 en op vrijdag de 
groepen 6. 
Van de leerkrachten krijgt u alle informatie (hoe laat, waar, wat meenemen…) 

We duimen voor mooi weer! 
 

Hieperdepiep… 
Uw kind is jarig en het mag trakteren! Maar… wat waren de 
afspraken ook weer?  
In de afgelopen – Corona – maanden hebben we gevraagd om 
verpakte traktaties die thuis opgegeten werden (indien eetbaar…). 
Nu de maatregelen versoepeld zijn, kunnen de trakteer-maatregelen 
ook versoepeld worden. We gaan terug naar de ‘oude’ afspraken. 
Onverpakt mag weer, op school opeten ook. Als ‘Gezonde school’ vragen we natuurlijk ook om een 
gezonde traktatie. Die eten we dan gezellig samen op. Getrakteerd snoep wordt aan het eind van de 
schooldag mee naar huis gegeven. 
 

Op de fiets… 
In april slaagden alle kinderen van groep 7 voor hun theoretische verkeersexamen. En op woensdag 18 
mei laten ze ook ‘live’ zien dat ze weten hoe het hoort. Succes allemaal! 
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Nieuw jasje 
De PWAgenda had in de afgelopen jaren een plek naast iedere telefoon. Alle 
ouders hadden zo makkelijk de informatie over de school én de belangrijke 
data binnen handbereik. 
Maar… steeds meer ouders geven de voorkeur aan digitale informatie en de 
‘papieren agenda’ vindt steeds minder aftrek. 
Er wordt daarom hard nagedacht over een nieuwe vorm om de belangrijkste informatie en data voor alle 
ouders/verzorgers overzichtelijk bij elkaar te zetten. Wordt aan gewerkt dus!  
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 17 mei Shayan (gr.6b) en Seth (gr.1/2a); op 19 mei Antwan (gr.8b), Thies 
(gr.1/2c), Cas (gr.4a), Dylan (gr.8b) en Saar (gr.1/2e) en op 20 mei Bodhen (gr.7b), Thijmen (gr.5a), Mahir 
(gr.5a) en conciërge meneer Ben. 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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