
 

 

Week 18 

7 juni 2019 
 

 

 

CITO en oudergesprekken 

De citotoetsen voor de groep 6 en 7 leerlingen zijn, voor de meeste leerlingen, afgerond. De leerkrachten zullen de 

uitslagen verwerken en met u bespreken tijdens de oudergesprekken op dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni. 

U heeft vandaag hiervoor de uitnodiging ontvangen. 

 

Segway rijden 

 
Een poosje geleden heeft een leerling uit BB1 een workshop gewonnen na het insturen van foto’s rondom 
ReflectionDay. Donderdag 27 juni zullen de leerlingen uit BB1 en BB2 een echte segway mogen leren besturen. Dat 
doen ze op een uitgezet parcours op de speelplaats. 

 
 

 

Schoolverlaters 

Voorbereiding kamp/musical 
Voor het kamp zijn de voorbereidingen al in volle gang. Vanmiddag hebben we de laatste ouderbijeenkomst gehad 
en zijn de hulpouders ingedeeld. Uw kind heeft maandag jl. ons schoolkampboekje met daarin alle informatie 
meegekregen. Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dat graag.  
*Denkt u nog aan het invullen van de laatste pagina van het boekje en die voor het schoolkamp mee te geven aan 
uw kind. 

 

Breakdance 
 
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen o.l.v. breakdancedocent Willem een afsluitende show gegeven. Het was een 
geweldige happening waarbij heel veel ouders aanwezig waren.  
 



 

 

 
 
 
 

 

Softbal/peanutbal 
 
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 op donderdag als vrijdag tot ongeveer 15.30 uur. Uw kind komt dus later thuis. 
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. De ouders van toekomstige PIUS X leerlingen moeten zelf het vervoer regelen. 
 

Schoolreisje Toverland 

Dinsdag 11 juni is het zover: de leerlingen gaan op schoolreis! De leerlingen 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. 
Bovenbouwleerlingen mogen dinsdag ook een eigen zwart t-shirt aantrekken. 

Wij hebben er zin in! 

 O      
 

PLANNING BB1 en BB2 

 
 

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 

Dinsdag  25 en donderdag 27 juni: oudergesprekken groepen 6 en 7 

Donderdag 27 juni: Segway rijden 

Dinsdagmiddag 2 juli: musicalopvoering voor opa’s, oma’s  

Woensdag 3 juli: afscheidsdag schoolverlaters/”uitglijden”, lunch,  
                               ‘s avonds: musicalopvoering voor ouders en aansluitend afscheid 

Donderdag 4 juli: doorschuifochtend nieuwe groep/ ‘s middags afsluiting schooljaar 

Vrijdag 5 juli: Studiedag (leerlingen zijn vrij) 



 

 

 


