
 

 

 

Agenda 

 

Datum       Activiteit    Opmerking    

 23 april      Tuinmiddag    14:30-16:00 

        Koningsspelen   Sportief/oranje 

 26 april t/m 7 mei     Meivakantie    Vrij 

 13 en 14 mei       Hemelvaart + vrije dag  Vrij 

  21 mei       Pinksterfeest     vrij om 12:50 

  22 t/m 24 mei      Pinksterweekend   vrij  

  15 juni       Klassenouderoverleg  8:30 

 17 juni       MR vergadering 

  16,17 en 18 juni                 Vrije- en studiedagen  Vrij 

        4,5 en 6 juni      Schoolkamp    Klas 5-6 

    

 

 

Minstreel 

Donderdag 22 april 2021           Week 16 
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  Van de Intern begeleider 
 

Vandaag verschijnt de Minstreel voor de laatste keer van de hand van Barbara. Barbara heeft een 

mooie baan aangeboden gekregen in Arnhem voor 4 dagen in de week. Zij kan zich nu volledig op                  

1 school (met meerdere vestigingen) richten. Daarbij komt ook dat de reistijd aanzienlijk korter is.  

Ik kan namens het team zeggen dat wij haar inzet enorm hebben gewaardeerd. Zeker tijdens de                   

Lock down periode waarin het digitale onderwijs moest worden opgezet. Arnhem krijgt een                    

energieke, fijne collega!  

 

Deze week hebben de leerlingen van klas 6 de Centrale Eindtoets gemaakt. Met de Centrale                

Eindtoets kan je laten zien wat je in acht jaar basisschooltijd hebt geleerd. Je hoeft er dus niet                 

speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en                   

rekenen.  

Het schooladvies wordt door de leerkracht in samenspraak met de ouders vastgesteld. De school                

heeft de leerlingen 8 jaar gevolgd en weet goed aan te geven wat een passend advies is. Het 

schooladvies is daarom ook bindend. Alleen bij een hoger advies van de Cito Eindtoets kunnen                    

ouders en leerkracht in gesprek gaan om te kijken of het advies moet worden bijgesteld. We hebben              

er alle vertrouwen in dat het wel goedkomt met onze zesde klassers. 

 

Intussen zijn we weer een aantal weken aan het werk. Opvallend zijn de lege plekken in de klassen                

van leerlingen die verkouden zijn, in quarantaine verblijven….en wat niet al. De meivakantie staat                  

voor de deur. Misschien goed om eens even niets te moeten en te genieten van de letterlijk 

aanstormende lente. 

 

Van de administratie 

Tot nu toe verscheen de Minstreel wekelijks op de donderdag. Na de meivakantie zal dit veranderen, 

omdat juf Rosa op de maandag en dinsdag werkt. De Minstreel zal daarom wekelijks op de                      

maandag verschijnen. Hierdoor zal er in de eerste week na de meivakantie geen Minstreel uitkomen. 

Dat gebeurt dan weer op de maandag in die week erop. 

  

    

  Belangrijke data 
 

   De data van het schoolkamp voor klas 5-6 zijn 4, 5 en 6 juni.  

  De kinderen van klas 5 en 6 hebben de dag ervoor (3 juni) en de dag erna (7 juni) vrij, omdat  

       het kamp in een weekend valt. 

 

 

   

  



        

 

 

 

  De week van de teek 

    

   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Van 19 t/m 23 april is het de Week van de Teek. Het is goed om meer te weten over de risico’s en het 

voorkomen van tekenbeten. Kijk op https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor informatie en 

voorlichtingsmateriaal. 

Bescherm je tegen teken! 

Met mooi weer gaan we meer naar buiten. Wist je dat 30% van de tekenbeten binnen de bebouwde 

kom wordt opgelopen? Nu het warmer wordt zijn de teken actiever. 

Teken leven laag bij de grond. Ze zitten in struiken, tussen afgevallen bladeren in hoog gras. Van een 

tekenbeet kun je ziek worden. Probeer daarom een tekenbeet te voorkomen!  

Hoe voorkom je een tekenbeet? 

Blijf zo veel mogelijk op de paden als je gaat wandelen. Pas op met spelen in de bosjes of hoog gras.             

Je kunt je beschermen door dichte schoenen en een lange broek te dragen. Controleer het lichaam              

en de kleren van je kinderen en jezelf regelmatig op teken. Bij kleine kinderen zitten teken vaak achter 

de oren of in de nek. 

 

 

 

  



 

 

 

 

  Van de kleuters 
 

Nog wat leuke laatste werkjes voor de meivakantie: 

  Op de lange dag hebben de 5- en 6-jarigen het schaap Trowi gemaakt. 

 

          
 

  En alle kinderen zijn druk geweest voor Moederdag, jaja! 

  Help ze er thuis maar even aan herinneren wanneer het Moederdag is, want ze hebben heel goede      

      verstopplekken voor hun cadeautjes bedacht. 

 

  En morgen vieren we Koningsdag. 

  Kinderen die dat leuk vinden mogen verkleed als koning, koningin, prins of prinses naar school. 

  (Of in het oranje) 

 

  “Last but zeker nog least”: we nemen vrijdag afscheid van juf Rowi. (Maar gelukkig komt ze nog een  

            keertje invallen) 

  Daarna wensen wij jullie allen een zonnige meivakantie toe. 

  Juf Rowi en juf Ellen.  

 

            

  



  

 

 

         Klas 1-2 

Woensdag nam Zuleika, de verhalenvertelster van het kunstprogramma van Ceppo, ons mee in een 

heel spannend verhaal over ridder Joris en de 3-koppige draak. Daarna mochten de kinderen hun   

eigen wapenschild maken, daarvoor kregen ze allerlei materialen. De schilden werden prachtig en 

allemaal anders. Uiteindelijk werd ieder kind plechtig tot ridder geslagen. 

 

Klas 2 hielt deze week een boekendoospresentatie: 

 

 

 

 

 

  
 

 

De kinderen krijgen voor de meivakantie een leesbingokaart mee naar huis. Daarop kunnen ze             

afkruisen hoe en waar ze een stukje uit een boek gelezen hebben. Dit om de kinderen te stimuleren                 

thuis elke dag te lezen. Na de vakantie mag het blad mee naar school.  

Vrijdag zullen er genoeg nieuwe boekjes in de boekenkist zitten. Neem er gerust 2 of 3 mee, wel 

opschrijven in het schriftje graag. 

 

Juf Dorine, juf Ilse en juf Els. 

 

 

 

 



 

 

Klas 3-4 
 

We zijn de afgelopen weken al druk geweest met het verhaal van Mozes. Dat we na de meivakantie           

op het toneel verder zullen uitzetten en uiteindelijk zullen voordragen aan de kinderen van de              

zevenster. De klas kan nu al bijna niet meer wachten... 

De kinderen zullen voor de vakantie (vandaag of morgen) hun rollen mee naar huis krijgen, zodat ze            

in de meivakantie hun rol en de daarbij behorende teksten kunnen gaan oefenen.  

 

Morgen, vrijdag 23 april, hebben we de koningsspelen op school. Denken jullie aan een tintje oranje?            

Of rood, wit, blauw? We maken er een gezellige dag van! 

 

Lekker twee weken vakantie. Even uit het hoofd en lekker veel spelen! Geniet er allemaal van! 

 

juf Dorine en juf Kim 

 

 

 


