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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. 

 

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 maandag 13 mei nogmaals herkansen. Het praktijkexamen 
vindt plaats op dinsdag 14 mei. De leerlingen hebben hiervoor een goede en veilige fiets nodig. Gelukkig hebben we 
inmiddels voldoende ouders bereid gevonden om de posten te bemannen. Heel erg bedankt voor jullie 
medewerking. 
Het geeft de leerlingen vertrouwen om de route vooraf al één of meerdere keren te fietsen. U heeft de route 
inmiddels al ontvangen. 
 

Schoolverlaters 

 
Bijdrage schoolkamp 
We willen u graag herinneren aan de ouderbijdrage voor het schoolkamp. De bijdrage bedraagt zoals u weet ook dit 
schooljaar weer €55,-  We verzoeken u vriendelijk dat bedrag in een gesloten envelop voorzien van uw naam  
vóór 3 juni aan uw kind mee te geven. Mocht de betaling problemen opleveren, kunt u contact opnemen met 
school. 
 
Musical                                                                                                                                                                                              
In de meivakantie hebben de leerlingen de tekst voor hun script geleerd. Deze week zijn we gestart met de 
repetities. We willen nogmaals benadrukken dat we de musical met z’n allen gaan neerzetten. Alle rollen zijn 
belangrijk; de acteurs, zang, decor en dans. We gaan er tegenaan! 
 
Voorbereiding kamp 
Voor het kamp zijn de voorbereidingen al in volle gang. De eerste ouderbijeenkomst, waarbij gelukkig veel ouders 
aanwezig waren, heeft plaatsgevonden op donderdag 18 april. De notulen van die bijeenkomst hebben we op 
18april naar alle betreffende ouders gemaild. De eerstvolgende ouderbijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 
 22 mei om 14.30 uur in het lokaal van groep 8a van Bs. Eigenwijs (lokaal juf Michelle). Hopelijk mogen we dan weer 
veel ouders ontmoeten die ons tijdens het schoolkamp en de musical willen komen ondersteunen.  
 

 



 

 

 

Dansles 

 
Komende periode krijgen alle groepen van de Verrekijker danslessen aangeboden. De bovenbouwgroepen gaan op 
dinsdagmiddag breakdansen o.l.v. een professionele breakdanser. De leerlingen moeten daarvoor op dinsdag hun 
gymschoenen meenemen.  

 

 

Softbal/peanutbal 
 

Onze schoolverlaters krijgen op 3 woensdagochtenden (10.00 uur-10.45 uur/ start 15 mei)  softbal/peanutballessen 

door een professionele honkballer aangeboden. Dit is natuurlijk een uitstekende voorbereiding op het 

peanutbaltoernooi op 13 en 14 juni. 

 

Cito 

Voor de leerlingen van groep 6 en 7 starten vanaf 20 mei de Cito-toetsen, tot uiterlijk 7 juni. De leerlingen maken 

eerst rekenen, de week daarna spelling en in week 3 staan de begrijpend leestoetsen op de planning. We zouden het 

prettig vinden als u in deze periode dokter- en tandartsbezoeken op middagen en na school plant. De 

schoolverlaters hoeven deze toetsronde niet meer mee te doen. De VO-scholen hebben inmiddels voldoende 

gegevens van ons aangeleverd gekregen om hen volgend schooljaar op het juiste niveau in te laten stromen.    

 

PLANNING BB1 en BB2 

 

 

Vrijdag 10 mei: herkansing theorie-examen groep 7 

Dinsdag 14 mei: fietsexamen groep 7  

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: vrij 

Donderdag 6 juni: studiedag, leerlingen vrij 

 


