
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Eindtoets basisonderwijs 
 
Groep 8 heeft de eindtoets voor het basisonderwijs gehad. Wij doen altijd route 8, omdat 
deze toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. Onze groep heeft naar verwachting 
gescoord en zit precies op het gemiddelde van heel Nederland. Daar zijn we heel blij mee. 
Voor groep 8 worden deze week en volgende week ook al de laatste coachgesprekken van 
dit schooljaar en dus van de basisschool, gevoerd. 
 

Streetwise 
 
De ANWB komt dinsdag met onze leerlingen verschillende verkeerssituaties oefenen. Dat is 
heel leerzaam, maar ook heel leuk. 

• Toet toet (groep 1 en 2): 

Deze groep houdt zich bezig met het veilig oversteken van een weg. 

• Blik en klik (groep 3 en 4): 

De leerlingen van groep 3 en 4 moeten in de gymzaal met een autootje 

een route volgen waarin verschillende verkeersituaties zijn nagebootst. 

• Hallo auto (groep 5 en 6): 

Deze kinderen leren hoelang het duurt voordat een gewone auto stilstaat 

als die bij een bepaalde snelheid plotseling moet remmen. Zo worden 

deze kinderen bewust van het feit dat een auto niet heel snel stilstaat. Ze 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

06-06-2022: Tweede Pinksterdag, vrije dag 

07-06-2022: ANWB Streetwise 

20-06 t/m 22-06-2022: schoolkamp bovenbouw 

23-06-2022: middenbouw schrijver in de klas 

24-06-2022: schoolreis onderbouw 

24-06-2022: volgende nieuwsbrief 

27-06-2022: studiemiddag team; leerlingen vrij 

29-06-2022: schoolreis middenbouw 
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mogen in een lesauto, dus met dubbele bediening, zelf remmen terwijl ze 

op de passagiersstoel zitten. 

• Trapvaardig (groep 7 en 8): 

De beide oudste groep gaan zelf fietsen. Zij moeten een parcours 

afleggen waarin allerlei hindernissen opgenomen zijn. Het gaat dus om 

fietsbehendigheid. Het is wel van belang dat de kinderen dus zoveel 

mogelijk op de fiets naar school komen, zodat ze op hun eigen fiets hun 

behendigheid kunnen testen. 

Dit is altijd een leuke, maar tevens een leerzame ochtend. De leerlingen zijn actief bezig. 
 

Portfolio's 
 
We willen graag alle portfolio's weer op school hebben, zodat de 
leerlingen er weer werkjes in kunnen doen die voor hen belangrijk zijn. 
Veel kinderen hebben het alweer meegenomen naar school, maar nog 
niet alle kinderen. We zouden het fijn vinden als komende week 
iedereen het portfolio weer op school heeft. 

 

Herinnering 
 
Bijna alle ouders hebben de bijdrage voor de schoolreisjes al betaald. Wellicht is het aan 

uw aandacht ontsnapt voor de enkelen die nog niet betaald hebben. Het is deze maand 

zover dat elke groep een mooi reisje in het verschiet heeft. Zie de bijlage voor de 

betaling. 
 

Zakelijke ouderavond 
 
Eindelijk kan dit weer doorgaan op woensdag 15 juni a.s. Zie ook de aankondiging van 

onze directeur in Social Schools van dinsdag 31 mei. Twee jaar achter elkaar is er geen 

zakelijke ouderavond geweest vanwege corona. In de vorige nieuwsbrief stond een 

oproep van de O.R. om nieuwe leden voor de ouderraad. 
 

Schoolkamp bovenbouw 
 
Wij gaan dit jaar naar Ommen naar de Blokhut. Dit is een geweldige locatie. Hier is de 

film "Achtste groepers huilen niet" ook opgenomen. De Blokhut ligt midden in een 

duinpan in de bossen. Het is dus een heel andere locatie dan wat de kinderen in Blokzijl 

gewend zijn. 
 

Schrijver in de klas 
 
Op donderdag 23 juni komt Jozua Douglas in de middenbouw vertellen over het schrijven 

van boeken. Dit is in het kader van het cultuurmenu. Op dit moment lezen Silvia en 

Froukje voor uit het boek: De verschrikkelijk badmeester. Dit boek is geschreven door 

deze schrijver. De leerlingen zijn heel goed aan het luisteren tijdens het voorlezen. Het 

valt dus wel in de smaak. Het leuk en het toeval wil dat de middenbouw ook 

schoolzwemmen heeft van badmeester Kees. Maar deze badmeester is ontzetten lief en 

geeft erg leuk les. Dit is niet de badmeester van het boek. 
 



Bezoek aan de kerk 
 
De bovenbouw heeft afgelopen woensdag een bezoek gebracht aan de kerk in Blokzijl. 

Dit was heel interessant. De leerlingen stelden heel veel vragen aan de dominee, die ook 

heel mooi kon vertellen over allerlei voorwerpen in de kerk. Dit bezoek hoort bij Hallo 

Wereld. 
 

Schoolvakanties 2022-2023 

Vakantie Start Eind 

Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022   8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023   5 maart 2023 

Goede Vrijdag en Pasen   7 april 2023 10 april 2023 

Meivakantie 22 april 2023   7 mei 2023 

Hemelvaartsdag 18 mei 2023 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023   

Zomervakantie 22 juli 2023   3 september 2023 

 

Avondvierdaagse 
Deze week hebben wij de avondvierdaagse. Ik moet 10 km lopen. Gisteren heb ik ook 
gelopen. Ik had op het laatst last van mijn hak. We lopen door Oldemarkt samen met de 
kinderen van de Schutsluis. Ik liep maar in een klein groepje. Een iemand lukte het niet om 
de 10 km te lopen, die is opgehaald. Ik en andere mensen hadden ook een bakje snoep 
mee. Ik liep met veel mensen van de Schutsluis. Er waren ook nog twee ruzies. Dat was het 
minst leuk van alles. Dat was mijn avondvierdaagse. 

Carst 

 

 



 
 


