
 

 

 
 

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

Drie 
De komende schoolweek heeft maar drie dagen. Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei en op vrijdag 27 
mei is de school dicht. 
 

Binnen 
Deze week kwam de uitslag binnen van de IEP-eindtoets. 

Voor de kinderen van groep 8 toch wel een beetje een spannend moment, maar voor ons als 
school ook. Hoe hebben ‘we’ het gedaan in vergelijking met het landelijk gemiddelde? 

Er vielen veel individuele successen te vieren en we zijn blij met de uitslag. De 
schoolscore was ruim boven het gemiddelde. Blij dus en ook wel een beetje trots. 
Trots op de kinderen, maar ook trots op het onderwijs dat we met ons team verzorgd 

hebben en trots op de inzet en betrokkenheid van u, de ouders en verzorgers. 
 

(School)reisinfo 
Op 30 mei is het zo ver: de groepen 3 t/m 7 vertrekken vanaf het Raadhuisplein voor hun 
schoolreisje! 
De eerste groepen die vertrekken zijn de groepen 6 en 7. Zij zijn aanwezig om 8.30 uur en 
vertrekken om 8.45 uur. 
De groepen 3, 4 en 5 vullen daarna het plein. Zij verzamelen om 8.45 uur en hun bussen 
rijden om 9.00 uur weg.  
Met al deze kinderen, ouders en bussen op het Raadhuisplein is er geen ruimte voor geparkeerde auto’s. 
Ouders die hun kind met de auto wegbrengen, parkeren dus ergens anders. 
Brengt u uw kind naar de bus maar heeft u ook nog een kind in groep 1/2? Op deze dag is het geen 
probleem als uw kind later in de klas komt. Laat u dat van tevoren wel even weten aan de leerkracht? 
 

De schoolreisbussen komen tussen 16.30 en 17.00 uur weer terug. De bussen met ‘Donge-kinderen’ 
stoppen bij locatie Donge; de groepen van locatie Goudmos stappen uit aan de Parallelweg, dicht bij het 
einde van het Goudmos. 
 

Gehaald! 
Op woensdag 18 mei deden de kinderen van de groepen 7 het praktijkgedeelte van 
het verkeersexamen. En… iedereen is geslaagd! 
Ze kúnnen het: op tijd je hand uitsteken en daarvóór eerst over je schouder kijken, 
voorrang geven waar dat moet en… lópen op de stoep. Een leuk detail kregen we door 
van onze controlepost: de meeste kinderen bedánkten de automobilisten die voor ze 
stopten. Goed voorbeeld… 
 

Portaal dicht 
De tweede toetsperiode is begonnen. In de groepen 3 t/m 7 worden de ‘E-toetsen’ 
afgenomen, de toetsen die horen bij het einde van het schooljaar. De module van het Parnassys 
ouderportaal waar de toetsresultaten in staan, is daarom gesloten.  
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Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 22 mei Enna (gr.4b), Nolan (gr.1/2d) en Senna (gr.7b); op 23 mei Chris 
(gr.4a); op 24 mei Lloyd (gr.6a); op 26 mei Hala (gr.4b) en Lisa (gr.1/2e); op 27 mei Anna (gr.4/5c); op 29 
mei Daphne (gr.8a), Bram (gr.4a) en Sven (gr.4a); op 30 mei Milan (gr.7a), Abdullaahi (gr.3a), Yara (gr.7b) 
en Benjamin (gr.6b); op 31 mei Floris (gr.6a) en op 2 juni Norah (gr.3a) en Salman (gr.5b) 
 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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