
 

 

Week 17 

24 mei 2019 
 

 

CITO 

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

deze week de rekentoets gemaakt, volgende week staat spelling op het programma en de week daarna begrijpend 

lezen. 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.    

 

Verkeersexamen 
 
Al onze leerlingen uit groep 7 en nog één leerling uit groep 8 zijn geslaagd voor hun verkeersexamen! Één leerling 
was afwezig, maar we hebben er alle vertrouwen in dat diegene volgend jaar ook veilig de route kan afleggen. 
Hulpouders, ontzettend bedankt! 
 

 
 

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. 
Voorbereiding kamp/musical 
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 vrijdag 
 7 juni om 13.30 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.  
 

Breakdance 
 
Komende periode krijgen alle groepen van de Verrekijker danslessen aangeboden. De bovenbouwgroepen zullen op 
dinsdagmiddag gaan breakdansen o.l.v. een professionele breakdanser. De leerlingen moeten daarvoor op dinsdag 
hun gymschoenen meenemen. U ontvangt binnenkort een uitnodiging om op dinsdag 4 juni een optreden van de 
leerlingen bij te wonen.  



 

 

 

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. 

 
Peanutbaltoernooi  
Donderdag 13 en vrijdag 14 juni doen onze schoolverlaters mee aan het jaarlijkse peanutbaltoernooi.  
We vertrekken beide dagen om 8.10 uur vanuit school op de fiets naar de velden van Rood-Wit. Het toernooi duurt 
zowel donderdag als vrijdag tot ongeveer 15.30 uur.  
Leerlingen die komend schooljaar naar het PIUS X College gaan, hebben een uitnodiging om op donderdag 13 juni 
kennis te komen maken op hun nieuwe school. Helaas valt die dag samen met het toernooi en spelen die 
leerlingen alleen op vrijdag mee. 
 

Schoolreisje Toverland 

Dinsdag 11 juni is het zover: de kinderen gaan op schoolreis! De kinderen uit de groepen 6/7 van basisschool 
EigenWijs en MB3 en BB van de Verrekijker gaan naar Toverland.  Om 8.15u worden de kinderen in de eigen groep 
verwacht, zodat zij om 8.30u met de bus kunnen vertrekken. De kinderen worden rond 18.00u terug op school 
verwacht. De bussen parkeren aan de Van Aelstlaan, gelieve geen auto’s daar te parkeren. De kinderen moeten zelf 
drinken meenemen. Het is het gemakkelijkste om een drinkflesje mee te nemen, zodat de kinderen het flesje 
gedurende de dag kunnen navullen. Voor de lunch wordt gezorgd, we eten frietjes en een snack. U heeft altijd de 
mogelijkheid om uw kind extra brood, fruit en drinken mee te geven mocht uw kind dat nodig hebben. De kinderen 
mogen snoep meenemen, geen grote zakken snoep of chips. Geld en een telefoon hebben de kinderen niet nodig. 
Denkt u verder aan zonnebrand bij warm weer en eventueel een regenjas bij slechter weer. Om de kinderen van 
onze school goed te herkennen, krijgen de kinderen allemaal een T-shirt van school aan. Deze krijgen ze op de 
ochtend van vertrek. Aan het einde van de dag worden ze weer ingeleverd bij de eigen leerkracht. 

  Planning 

 
 

 

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: vrij 

Dinsdag 4 juni: breakdance optreden in gymzaal voor ouders.  

Donderdag 6 juni: studiedag, leerlingen vrij 

Vrijdag 7 juni: bijeenkomst ouders schoolverlaters over schoolkamp/musical om 13.30 uur 

Maandag 10 juni: vrij i.v.m.  Pinksteren 

Dinsdag 11 juni: Schoolreis leerlingen groep 6 en 7.              Schoolverlaters zijn op school. 

Donderdag en vrijdag 13 en 14 juni: schoolverlaters peanutbal (let op! Op vrijdag waarschijnlijk pas 
rond 15.00 afgelopen) 
Schoolverlaters PIUS X kennismakingsdag van 9.00-14.00 uur 

Woensdag 19 t/m 21 juni: Schoolkamp schoolverlaters 


