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Bladzijde 1/1  23 mei 2019 

Kamp groep 8 - continurooster groep 1 t/m 7 
 
Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 juni gaan de kinderen van groep 8 

op kamp naar Ermelo. Op donderdag 6 juni komen de leerkrachten die 

niet als begeleider mee gaan, ‘s middags langs in Ermelo. Zo kunnen we 

die dag met alle leerkrachten en de leerlingen van groep 8 gezellig  

barbecueën. Om op tijd in Ermelo aanwezig te kunnen zijn, houden we 

die dag voor groep 1 t/m 7 een continurooster aan tot 14.00 uur. Dat 

betekent dat alle leerlingen die dag overblijven op school en we zowel 

de pauze als het lesprogramma iets inkorten. Om 14.00 is de lesdag 

afgelopen en vertrekken de leerkrachten naar Ermelo. 

Beste ouders, 

 

Wat een mooi feest was het gisteren! Drie weken lang hebben de kinderen hard gewerkt aan 

het project duurzaamheid en gisteren konden ze u laten zien wat ze daarbij geleerd en  

gemaakt hebben. Dankzij een aantal ouders, konden we voor alle groepen gave workshops 

organiseren. 

 

De kinderen hebben heel veel geleerd. Duurzaamheid zit vooral in gedrag. In plaats van 20 

minuten, kun je bijvoorbeeld ook korter douchen. Dat scheelt weer. 

De kinderen zijn er zo mee bezig, dat een van de leerlingen tijdens het schoolfeest vroeg of het 

“wel duurzaam” was om een cadeautje te geven voor de speurtocht. Jazeker, want elke keer 

dat je nu het cadeautje in je hand hebt, denk je even terug aan dit project en kun je jezelf 

afvragen of er nog dingen zijn die je kunt verbeteren. 

 

We gaan alweer naar de laatste periode van het schooljaar. Volgende week hebben alle kin-

deren nog lekker een week vrij. Daarna hebben we nog 7 lesweken en dan is het al zomerva-

kantie. Dat wordt zoals altijd een gezellige periode met onder andere het schoolkamp voor 

groep 8, de schoolreisjes en natuurlijk de afscheidsmusical. Fijne vakantie volgende week!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Dohle 

 

Alvast noteren 

 

Ma 27-5 t/m vrij 31-5  Vakantie 
Ma 3-6 t/m woe 5-6  Oud papier actie 
Woe 5-6 t/m vrij 7-6  Kamp groep 8 
Wo 5-6    Verkeersexamen groep 7 
Do 6-6    Continurooster groep 1 t/m 7 
   tot 14.00 uur 
Ma 10-6    Pinksteren, alle kinderen vrij 
Woe 19-6   Slagbaltoernooi groep 7 
Woe 19-6   Juffendag groep 1/2 
Vrij 21-6   Schoolreis groep 5 t/m 8 
Ma 24-6 t/m woe 26-6  Oud papier actie 
Vrij 28-6   Studiedag, alle kinderen vrij 

Verkeersexamen groep 7 
 
Woensdag 5 juni is het praktisch fietsexamen voor 
groep 7. Alle leerlingen hebben de route die ze moeten 
rijden ontvangen en ook klassikaal al een keer  
geoefend.  
 
Zorgt u er thuis nog even voor dat de fietsen echt in 
orde zijn, anders mogen ze niet starten! 


