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Juf Kim 

Woensdag 21 april is voorlopig de laatste werkdag van juf Kim. Zij gaat genieten van 

haar zwangerschapsverlof.  

Juf Francien start na de meivakantie in groep 5/6. 

Wij wensen juf Kim een fijn verlof toe en juf Francien veel plezier op onze school! 

 

Oranjedag 

Aanstaande vrijdag 23 april is het “oranjedag” op school. Alle kinderen mogen in het 

oranje naar school komen. In alle groepen zullen we aandacht besteden aan Koningsdag.  

 

Verkeer groep 7/8 

Afgelopen week zijn alle kinderen van groep 7/8 geslaagd voor hun verkeerstheorie- en 

praktijkexamen! Van harte gefeliciteerd allemaal!  

 

IEP-eindtoets  

In Nederland is het verplicht om in groep 8 een eindtoets te maken. Vroeger was dit 

voor iedereen de CITO-eindtoets. Maar sinds enkele jaren zijn er meerdere toetsen op 

de markt. Wij hebben een aantal jaar geleden gekozen voor de IEP-eindtoets en zijn 

daar nog steeds tevreden over. Vandaag en morgen wordt deze toets afgenomen.  

 

Geef een boek cadeau  

De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen a.s. vrijdag 23 april van Rotary club Walcheren het 

boek: ‘Brief voor de Koning’ aangeboden. Rotary club Walcheren organiseert allerlei 

acties voor de medemens. Nu willen ze graag de kinderen uit groep 7 en 8 in het 

zonnetje zetten door hen in deze lastige tijd een aardigheidje te geven in de vorm van 

een prachtig boek. We bedanken hen heel hartelijk! 

 

Schoolreis en schoolkamp 

Helaas hebben we nog steeds te maken met allerlei richtlijnen en maatregelen waar we 

ons aan moeten houden. Wel kijken we alvast naar de periode die voor ons ligt. We 

kijken en overleggen wat mogelijk is om het schoolreisje voor de groepen 1 tot en met 6 

en het schoolkamp voor groep 7/8 ‘coronaproof’ te organiseren. De ouders van groep 7/8 

ontvangen deze week een brief van de groepsleerkrachten.  

Ook wij zouden willen dat alles weer ‘normaal’ is, maar helaas is dit nog niet aan de orde. 

We proberen er steeds het beste van te maken, op een manier waar een ieder zich veilig 

bij voelt. We houden u op de hoogte! 

 



Jantje Beton 

Ook dit jaar doet groep 5/6 weer mee aan de actie van Jantje Beton. De helft van de 

opbrengst wordt door de scholen besteed aan spelen en bewegen rondom hun eigen 

schoolplein. Met de andere helft worden projecten van Jantje Beton ondersteund. 

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en 

uitdagender speelruimte en meer speeltijd.  

De actie start op woensdag 19 mei 2021. De kinderen hebben tot 2 juni de tijd om 

zoveel mogelijk loten te verkopen en hiermee zoveel mogelijk geld op te halen voor ons 

eigen schoolplein/spelmateriaal en het goede doel. Groep 5/6 krijgt na de meivakantie 

hier meer informatie over.  

 

Meivakantie en Hemelvaart  

Van 24 april tot en met 9 mei is het meivakantie. We zien alle kinderen graag op 

maandag 10 mei weer terug op school. Dat is voor een korte schoolweek, want 13 en 14 

mei zijn de kinderen vrij in verband met Hemelvaart. 

 

Pinksteren 

Maandag 24 mei en dinsdag 25 mei is het Pinkstervakantie. Alle kinderen zijn deze twee 

dagen vrij.  

 

Studiedag 

Dinsdag 1 juni hebben wij een studiedag, deze gaat gewoon door. De kinderen zijn deze 

dag vrij.  

 

 

Mocht u vragen hebben, hoor ik het graag. 

 

Hartelijke groeten, 

Namens het team van CBS Onderdak  

Petra Rijn  

 

 

 

 


