
 

 

Beste ouder/verzorger, 
 
Portfolio 
Voor de meivakantie hebben alle kinderen hun portfolio mee naar huis gekregen.  
Zou u er voor willen zorgen dat de portfolio’s weer mee naar school gaan? 
Voor de zomervakantie krijgen de kinderen hun portfolio weer mee naar huis. Dan zal er ook een 
beoordeling (cijfers) bij zitten. Hierover volgt dan een ouder-kindgesprek.  
 
Er staan nog allerlei leuke activiteiten op het programma 
Helaas werd en wordt dit schooljaar gedomineerd door de maatregelen rondom Corona.  
Gelukkig staan er nog een aantal leuke activiteiten op het programma. Hier en daar hebben we de 
activiteiten iets moeten aanpassen om die binnen de geldende maatregelen uit te kunnen voeren. 
 

• Het schoolkamp voor groep 7/8 gaat niet door. Hierover heeft u extra informatie gekregen 
via de bovenschoolse nieuwsbrief. Een musical met publiek is ook niet mogelijk. Juf Chantal 
en juf Janine zijn hard bezig geweest om een musical zo te herschrijven dat er een film van 
gemaakt kan worden. De komende weken worden er teksten geleerd, decorstukken gemaakt 
en geoefend op de scenes. In de laatste week van juni wordt de film opgenomen in het 
dorpshuis van ‘s-Heer Abstkerke. 

 

• Sportdag donderdag 10 juni. De zwemspelendag voor groep 5/6 en de sportolympiade voor 
groep 7/8 gaan niet door. In plaats hiervan organiseert de gemeente samen met het CIOS 
een eigen sportdag voor alle scholen. De groepen 3 t/m 8 hebben op 10 juni een sportdag. Er 
wordt in de organisatie rekening mee gehouden dat de groepen in hun eigen bubbel blijven. 
Trek dus sportieve kleding aan en neem een flesje water mee! Bij slecht weer gaat de  

 sportdag niet door. Ook gewoon zelf lunch en een tussendoortje meenemen. 
 

• Juffen- en meesterdag woensdag 16 juni. Deze dag vieren wij gezamenlijk onze verjaardagen. 
Wij zorgen voor een gezellige dag waarin we een alternatieve O-factor organiseren. Kinderen 
die dat willen, mogen optreden. Ieder kan zijn eigen talent laten zien. Denk hierbij aan 
dansen, zingen, toneel, een muziekinstrument bespelen, een quiz organiseren, enz. Ook 
hierbij zorgen we ervoor dat de groepen niet door elkaar gaan.  En... wie jarig is trakteert! 
Wij zorgen voor een tussendoortje om 10.00 uur en wij verzorgen de lunch. De kinderen 
hoeven dus geen eten en drinken mee te nemen. 

 

• Handbal clinic door de handbalvereniging uit Heinkenszand. Een datum wordt nog gepland. 
 

• OKC-dag: 13 juli wordt er een leuke dag met allerlei activiteiten op school georganiseerd voor 
alle kinderen. Hierover krijg u later meer informatie. 
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• Afscheid groep 8.  Voor groep 8 komt er een afscheidsactiviteit. Tegen die tijd worden de 
ouders van de kinderen van groep 8 hierover geïnformeerd. 

 

• Eindfeest / laatste schooldag op 22 juli 
 
IEP-toets groep 8 
De uitslag van de IEP toets is binnen. Deze uitslag is met de kinderen en hun ouders/verzorgers 
gedeeld. 
Wij zijn ontzettend trots op de mooie score van de kinderen van groep 8. 
 
Schoolfruit 
In de week van 31 mei vindt de laatste levering van het schoolfruit plaats. Na deze week vragen wij u 
om zelf op dinsdag, woensdag en donderdag fruit of groente mee te geven aan uw kind. 
 
Bordspelmiddag 11 juni 
Aan het begin van het schooljaar heeft de leerlingenraad een aantal wensen aangegeven. Eén 
daarvan was een bordspelmiddag.  De kinderen mogen van huis een bordspel meenemen. De 
kinderen spelen in hun eigen klas bordspelletjes. 
 
Batterijbak 
Beneden in de hal staat een bak voor batterijen. Hiermee verdienen wij wat extra geld. Dus heeft u 
lege batterijen dan zouden wij het heel fijn vinden als ze op school ingeleverd worden.  
 
Studiedag 
Op donderdag 17 juni staat er voor de leerkrachten van alle Omnis Kindcentra een studiedag 

gepland. 

Op deze dag zullen wij o.a. het jaarplan evalueren en ons alvast richten op het komende schooljaar. 

 

 

Data komende periode 
Week van 31 mei Laatste week van het schoolfruit 

Donderdg 10 juni Sportdag voor de groepen 3 t/m 8 

Vrijdag 11 juni Bordspelmiddag 

Woensdag 16 juni Juffen- en meesterdag 

Donderdag 17 juni Studiedag, alle kinderen vrij 
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