
 

 

Week 14 

29 maart 2019 
 

 

 

 De week van het geld 

 
In het kader van de week van het geld hebben we een gastles aangeboden gekregen van een bankemployé. De 
leerlingen hebben een leerzame geldquiz gespeeld, waarmee ze kleine prijsjes hebben verdiend.  
 

Verkeersexamen 

Gisteren hebben de leerlingen van groep 7 een informatiebrief meegekregen over het theoretisch verkeersexamen 
dat op donderdag 4 april in de klas wordt afgenomen. Hopelijk hebben de leerlingen ook thuis al geoefend op 
www.examen.vvn.nl/oefenen . Het praktijkexamen vindt plaats op dinsdag 14 mei. We zoeken deze ochtend 
hulpouders om de posten te bemannen. Heel graag opgeven bij juf Marieke via een mailtje naar 
m.verberne@veldvest.nl 
 

 

Schoolverlaters 

Musical                                                                                                                                                                                              
De schoolverlaters hebben hun voorkeur opgegeven voor de rollen van de musical. A.s. dinsdag moeten de 
leerlingen hun auditietekst uit hun hoofd kennen en zullen de audities plaatsvinden. Er zijn diverse leerlingen die op 
dezelfde rollen hebben ingeschreven, later deze week gaan we de rollen verdelen over 57(!)leerlingen. We doen ons 
uiterste best om voor alle leerlingen een passende rol te vinden. 
 
Voorbereiding kamp 
Voor het kamp zijn de voorbereidingen al begonnen. Ook zullen we hier hulp nodig hebben van ouders. We willen u 
vast meenemen in de voorbereiding en nodigen u uit op donderdag 18 april om 16.00 uur in het lokaal van groep 8a 
van Bs. Eigenwijs (lokaal juf Michelle). 
 

Halt 

Maandag 8 april brengt Halt weer een bezoekje aan de bovenbouwgroepen. Deze keer gaat de voorlichting over 

‘veilig online’. 

 

  

Kindrapport  

Onlangs heeft uw kind zijn/haar kindrapport mee naar huis gekregen. Dat rapport blijft vanzelfsprekend thuis, maar 

het mapje zien we graag z.s.m. retour.  

 



 

 

 

Koningsspelen 

Vrijdag 12 april doen we zoals elk jaar weer mee aan de koningsspelen. Volgende week ontvangt u een extra 

nieuwsbrief met daarin alle informatie. De hulpouders worden dan ook geïnformeerd, zodat zij weten bij welk spel 

zij zijn ingedeeld. Onze schoolverlaters worden tijdens de koningsspelen ook als begeleider ingezet. Zij hebben zelf in 

juni 2 sportdagen (peanutbaltoernooi). 

  

PLANNING BB1 en BB2 

 

Dinsdag 2 april: auditiedag musical schoolverlaters 

Donderdag 4 april: theorie verkeersexamen groep 7 leerlingen 

Maandag 8 april: Halt 

Donderdag 11 april: Schrijversbezoek in de bibliotheek BB1  

Vrijdag 12 april: koningsspelen 

Donderdag 18 april: hulpouders kamp vergadering 16.00. Lokaal 8a Bs. Eigenwijs. 

Maandag 22 april - vrijdag 3 mei: Meivakantie 

 

 

 

 


