
 

 

Nieuwsbrief 

Bovenbouw 
Vrijdag 22 april 

 

Beste ouders, 

 

Stamgroepavond 

Wij willen voor alle ouders en leerkrachten de mogelijkheid scheppen om elkaar 

te ontmoeten in een informele setting. Vanuit onze jenaplanvisie vinden wij het 

belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan om op die manier onze 

gemeenschap te versterken. 

16.30u - 17.30u: Stamgroepavond 5-6 

17.30u - 18.30u: Gezamenlijke pauze voor alle ouders (groepen 1 t/m 8) van de 

   hele school met foodtrucks. Er wordt een hapje en drankje 

                   voorzien door de school.  

18.30u - 19.30u: Stamgroepavond 7-8 

We hopen zoveel mogelijk ouders te zien op deze avond! 

 

Schoolfruit 

Na de meivakantie is er geen schoolfruit meer, dan mogen de kinderen weer 

dagelijks hun portie fruit/groenten zelf mee naar school nemen. 

 

Suikerfeest 

Na de vakantie besteden we aandacht aan het Suikerfeest. Dat doen we door 

het spelen van groepsspelletjes en iets lekkers te eten met elkaar. Iedere groep 

geeft dit anders vorm.  

Bij de groepen 7-8 zouden we in de middag graag iets lekker aanbieden. We 

zoeken hiervoor ouders die iets willen maken voor de groepen. Kun jij iets 

verzorgen voor de kinderen in de groep, neem dan contact op met de 

groepsleerkracht. 

 

 

Groep 7-8: Deels uit elkaar 



Na de meivakantie komt op dinsdag- en donderdagmiddag externe hulp voor de 

musical. Op die momenten worden de groepen 7 en 8 uit elkaar gehaald. Groep 

7 werkt gewoon verder aan het techniekproject en de reguliere lesstof. 

 

Groep 7-8: Topotoetsen  

Na de meivakantie zullen er twee topotoetsen afgenomen worden. Bij groep 7 

gaan die over Europa, bij groep 8 over de wereld. De eerste toets valt in de 

tweede week na de vakantie. De kinderen hebben allemaal een bundeltje 

meegekregen met de plaatsnamen die ze moeten kennen voor de eerste toets, 

zodat ze thuis nog kunnen oefenen. Op https://www.topo-oefenen.nl/start?nwt= 

vinden jullie ook veel nuttige oefeningen. 

 

Groep 7-8: Portfoliomappen 

Na de vakantie beginnen we opnieuw aan het schrijven van onze portfolio's. 

Geven jullie op maandag na de vakantie aan groep 7 de dunne mappen mee en 

aan groep 8 de dikke map. 

 

Groep 8: DIA-eindtoets  

De kinderen uit groep 8 hebben inmiddels allemaal hun DIA-eindtoets gemaakt. 

De resultaten worden rond 16 mei bekend gemaakt. Mocht de uitslag aanleiding 

geven tot een gesprek met de leerkracht, nemen wij contact met jullie op.   

 

Groep 8: Musical en certificatenavond 

De certificatenavond zal plaatsvinden op 22 juni. De musical staat gepland op 6 

juli. Exacte tijden en meer info hierover volgt nog. 

 

Zomercursus plezier op school 

In de zomervakantie wordt de zomercursus "Plezier op school" gegeven en 

aanmeldingen zijn nu al welkom! Deze cursus is bedoeld om aankomende 

brugklassers een kans te geven om de overstap nog soepeler te laten verlopen.  

In bijlage vinden jullie de flyer over deze cursus met daarin alle praktische 

informatie. 

 

Warme groet, 

Soumaya, Cindy, Nico, Marga, Cathérine, Guido, Christine, Arjan, Zineb, Carine, 

Nicky, Rosa, Désiree, Ine en Youri 

 

https://www.topo-oefenen.nl/start?nwt=

