
 

 

April 2021 

 

Peutergroep/kinderopvang 

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema: Reuzen en 

kabouters. We hebben veel mooie dingen geknutseld en geleerd. 

We hebben het thema nu afgesloten. De komende weken werken 

we aan het thema: Lente/Pasen.  

Donderdag 1 april zullen wij een paaslunch (coronaproof) krijgen, 

verzorgd door de OR van school. De kinderen die normaal om 12.00 

uur opgehaald worden, mogen deze ochtend tot 13.00 uur blijven. 

Het is helaas niet mogelijk om kinderen extra uit te nodigen deze ochtend. 

Kibeo heeft 2 x per jaar een extra sluitingsdag. Dit noemen we een brugdag. Op deze 2 

dagen is Kibeo gesloten. De datum van deze 2 extra sluitingsdagen zijn maandag 26 april en 

vrijdag 14 mei. Hou hier rekening mee met de opvang van je kindje.  

Giliana wordt 4 jaar en neemt daarom afscheid op de peutergroep! Lieve Giliana we gaan jou 

missen! Heel veel plezier in groep 1!  

Onderwijsinspectie 

Onlangs hebben we een prettig gesprek gehad met de onderwijsinspectie over de verwijzing 

van groep 8 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs tijdens de Covid periode. De 

inspecteur herinnerde zich onze school nog van haar bezoek in 2017 en zei nog te weten dat 

wij al onze kinderen zo goed in beeld hebben en zo als team de kinderen goed kunnen 

doorverwijzen naar het VO. We zijn uiteraard blij met dat mooie compliment. 

Paaslunch 

Donderdag 1 april verzorgt de ouderraad een paaslunch voor alle kinderen. We organiseren 

deze lunch in de eigen klas, dit in verband met de 

Corona maatregelen. De kinderen hoeven dus geen 

eten/drinken mee te nemen voor de lunch. Ze nemen 

wel hun eten/drinken mee voor de 10.00 uur pauze.  

 



 

 

 

IEP toets 

Op 20 en 21 april maken de kinderen van groep 8 de 

eindtoets (IEP toets). De kinderen van groep 8 zijn al aan 

het oefenen met een proeftoets. Deze proeftoets bevat 

voorbeeldopgaven van de IEP Eindtoets en is bedoeld om 

de kinderen kennis te laten maken met de IEP Eindtoets.  

 

Koningsspelen 

De vrijdag voor de meivakantie worden de Koningsspelen weer 

georganiseerd. Vorig jaar gingen deze spelen vanwege de 

lockdown niet door, dit jaar in aangepaste vorm wel. Het 

koningsdagontbijt is er dit jaar niet bij maar we organiseren wel 

een sportieve dag voor alle kinderen.  

 

Portfolio/contact met ouders/verzorgers 

De kinderen krijgen voor de meivakantie hun portfolio mee naar huis. Ouders kunnen dan 

samen met de kinderen kijken naar het werk wat in het portfolio zit. Dit keer zit er geen 

rapport in, dat komt voor de zomervakantie. 

De komende weken wordt er door de juffen contact gelegd met de ouders/verzorgers om 

samen te praten over hoe het thuis en op school met de kinderen gaat op dit moment. 

 

Jarigen 

We feliciteren alle jarigen van april met hun verjaardag! 

 

 


