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 Huiswerk 

In principe hebben we de afspraak dat leerlingen geen huiswerk krijgen op  de Verrekijker. In enkele gevallen, in 

samenspraak met ouders, wijken we hiervan af. Toch willen we na de meivakantie, tot het einde van het schooljaar, 

de schoolverlaters die naar het VMBO of hoger gaan alvast een beetje kennis laten maken met huiswerk maken en 

de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Hiervoor krijgen zij wekelijks 2 of 3 werkbladen mee, een week 

later leveren zij deze weer in. We zullen de woensdag als ‘wisseldag’ aanhouden. Mocht u hier vragen of 

opmerkingen over hebben dan kunt u  zich bij de leerkracht melden. 

 

Ateliers 

 

A.s. dinsdag 16 april vinden de ateliers plaats. We gaan hierbij, in samenwerking met BS. Eigenwijs, een paar mooie 

voorjaarscreaties maken. 

Hiervoor moeten de leerlingen een washandje, een pot/vaas, of een droge, schone plastic fles meenemen, hiervoor 

hebben ze ook een briefje mee gekregen. Als u nog wat restjes wol in huis heeft zijn we daar erg blij mee. Bij 

voorbaat dank voor de aangeboden hulp van ouders en grootouders.  

 

Verkeersexamen 

Donderdag 4 april hebben onze groep 7 leerlingen het landelijke theorie-examen gemaakt voor verkeer. Twee 
leerlingen zijn nog niet geslaagd, maar zij mogen het in de week van het praktijkexamen nogmaals herkansen. Het 
praktijkexamen vindt plaats op dinsdag 14 mei. De leerlingen hebben hiervoor een goede en veilige fiets nodig. We 
zoeken deze ochtend hulpouders om de posten te bemannen. Heel graag opgeven bij juf Marieke via een mailtje 
naar m.verberne@veldvest.nl  
Het geeft de leerlingen vertrouwen om de route vooraf al één of meerdere keren te fietsen. U heeft de route 
inmiddels al ontvangen. 
 

Schoolverlaters 

Musical                                                                                                                                                                                              
De schoolverlaters hadden hun voorkeur opgegeven voor de rollen van de musical.  Ook de audities hebben 
inmiddels plaatsgevonden. Voor de meeste leerlingen heel spannend om op het grote podium te staan. 
We hebben intensief contact gehad met alle betrokken leerkrachten en hebben ontzettend ons best gedaan om alle 
57 leerlingen een passende rol toe te schrijven. Voor vrijwel alle leerlingen is dit ook geslaagd. We willen hierbij ook 
benadrukken dat we de musical met z’n allen gaan neerzetten. Alle rollen zijn belangrijk; de acteurs, zang, decor en 
dans.  
Omdat het script flink is aangepast krijgen alle leerlingen voor de meivakantie een nieuw script en kunnen dan in de 
vakantie hun rol gaan oefenen.  
 
Voorbereiding kamp 
Voor het kamp zijn de voorbereidingen al begonnen. Ook zullen we hier een beroep moeten doen op de hulp van 
ouders. We willen u alvast 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). 
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Halt 

Maandag 8 april heeft Halt de bovenbouwgroepen bezocht met een interessant en zeer actueel onderwerp. “goed 

gedrag online”. We hebben hierbij onderstaande tips besproken: 

Tip 1: Houd je wachtwoord geheim. 
Tip 2: Stuur niet alles zomaar door. 
Tip 3: Wordt niet online ‘vrienden’ met iedereen. 
Tip 4: Denk goed na over wat je online wil delen. Alles blijft online staan. 
Tip 5: Vertrouw je het niet? Bespreek het dan met iemand die je vertrouwt. 
Tip 6: Bedenk goed, online gelden dezelfde regels als offline. 
Tip 7: Is er online iets vervelends gebeurd? Ga naar www.meldknop.nl 

  

  Koningsspelen 

We kijken terug op een frisse, maar zeker geslaagde en sportieve Koningsdag. Wij danken alle hulpouders! 

 

 

       Vakantie 

Komende week gaan we nog een weekje naar school, maar voor daarna…. Wensen wij u allen een hele 

fijne voorjaarsvakantie. Heel graag tot maandag 6 mei! 

  

PLANNING BB1 en BB2 

 

 

Dinsdag 16 april: voorjaarsateliers. Verrekijker en Eigenwijs 

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

Maandag 22 april - vrijdag 3 mei: Meivakantie 

Dinsdag 14 mei: fietsexamen groep 7 (hulpouders gezocht!) 

 

 


