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AGENDA juni/juli
Vr. 17 juni  Golfsurfen groep 7/8 
Di. 21 juni  Studiemiddag. Kinderen vanaf 12.00 uur vrij 

’s morgens Wegwijzer Wetenschap en Techniek 
Wedstrijd voor groep 5 t/m 8 

Di. 28 juni  VVN Dode hoek-les groep 7/8 
Wo. 6 juli  Juffenfeest groep 5/6 
Wo. 13 juli  Eindmusical groep 8 

Vr. 15 juli  Uitgave 2e rapport 
  Uitspringen groep 8 
Ma. 18 juli  Doorschuifmoment groep 1 t/m 7 
Do 21 juli  Laatste schooldag 
  Kinderen om 12.30 uur vrij 
Vr. 22 juli  Zomervakantie 
t/m vr. 2 sept. 

Mooie activiteiten 

Gelukkig konden de kinderen dit schooljaar weer op schoolreis en kamp! De kinderen van 
groep 1/2 hebben erg genoten bij  ’t Klokuus en de kinderen van groep 3 t/m 6 in Beekse 
Bergen. Groep 7 en 8 zijn maandag op de fiets vertrokken naar natuurgebied De Schelphoek 
op Schouwen. Vandaag zijn ze weer thuis gekomen en de sfeer was prima! 
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben afgelopen maandag genoten de poppenkast 
voorstelling ‘Het Ezeltje’ van Parabel. 
Ook voor de komende periode staat nog genoeg leuks op het programma. 
De voorbereiding voor de laatste schooldag zijn begonnen! 
Wanneer u wilt meehelpen, dan kunt u zich opgeven via de mail of mondeling aan een 
collega. Uw hulp is zeker gewenst! 

    
 
One day 
Op woensdag 8 juni hebben de kinderen van groep 5/6 deelgenomen aan het project  
“One day” samen met de andere 9 scholen van de Primas-scholengroep en hun 
leerkrachten. Zij hebben in de Koorkerk in Middelburg dit vredeslied laten klinken als oproep 
voor vrede in de wereld!  
Er zijn mooie opnames van dit gebeuren gemaakt. Wanneer dit gereed is, zullen wij dat met 
u delen. 
 

IEP toets 
De laatste week voor de meivakantie maakte groep 8 de IEP eindtoets. Alle kinderen hebben 
hun best gedaan om allerlei vragen op het gebied van rekenen, taalverzorging en begrijpend 
lezen te beantwoorden.  
Inmiddels hebben we de resultaten ontvangen. We hebben een groepsgemiddelde van 82,7. 
Een mooi resultaat. We zijn daarom ook erg trots op de kinderen van groep 8! 



Groepsindeling volgend schooljaar 

De formatie voor volgend schooljaar is nog niet helemaal rond. 
Wel kunnen we u de groepsindeling voor volgend schooljaar wel alvast geven. 
We hebben eigenlijk recht op 4 groepen.  
Vanwege het feit dat de Primas-scholengroep er groot belang aan hecht de groepen zo klein 
mogelijk te houden, kunnen we volgend schooljaar werken met 6 groepen! 
Dit kan mede dank zij de inzet van de NPO-gelden, vanwege corona. 
 

Groep  Aantal lln 

1/2 22 

3 17 

4 11 

5/6 14+7=21 

7 16 

8 15 

 
 

 

 

 
 
Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 
 

 

 


