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Agenda 
9, 10 en 11 april Kamp groep 8 

9 en 10 april Geen gymlessen 

17, 18 en 19 april Cito eindtoets groep 8 

20 april Koningsontbijt en Koningsspelen 

27 april Koningsdag; iedereen is vrij 

30 april t/m 11 mei Meivakantie  

 
Schoolkamp groep 8 
De leerlingen van groep 8 gaan maandag 9 t/m woensdag 11 april a.s. op kamp. Juf Anita, 

juf Caro en meester Ernst Jaap met de gymstagiaires gaan mee als begeleiding. 

Wij zwaaien hen ’s morgens om 9:30 uur uit als zij op de fiets vertrekken naar De 

Kemphaan. Woensdagmiddag komen zij weer rond 14:00 uur terug op school. 

De leerlingen hebben een kampboek mee naar huis gekregen. Daarin staat alle informatie, 

zoals het adres, noodtelefoonnummer, inpaklijst, kampregels, programma en dergelijke. 

Wij hopen natuurlijk dat zij fantastisch weer en een hele leuke tijd op De Kemphaan zullen 

hebben. 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al laten weten dat de gymlessen voor de groepen 1 t/m 

7 op maandag 9 en dinsdag 10 april niet doorgaan, omdat meester Ernst Jaap afwezig is 

vanwege het schoolkamp.  

 

Paaseierententoonstelling 
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Wat een fantastische opkomst tijdens de 

tentoonstelling. Deze is gewonnen door groep 6, 

met hun prachtige Egyptische presentatie. Vooral 

het ei in de sarcofaag viel de kijkers op. 

We hebben in deze nieuwsbrief geen plek voor alle 

creaties. Vanwege het mooie effect van de gevallen 

eieren wel een plekje voor het Humpty-Dumpty-

hek van groep 1-2A.  De kleuters hebben hard 

gewerkt aan deze opdracht, met een prachtig 

resultaat! 
 
 

 
 
TSO 
U kunt uw kinderen via mijn Mijnschoolinfo aanmelden voor de TSO. Zo kunnen we het juiste 

aantal TSO-medewerkers inzetten. Ook zijn de TSO-dagen van ieder kind gemakkelijk in te 

zien door hun ouders en school. Het is van belang dat de kinderen alleen zijn aangemeld voor 

de dagen waarop zij gebruik maken van de TSO. Wij zien nu dat er meerdere kinderen op de 

feestdagen, woensdagen en vakantieperiode zijn aangemeld. In het maandelijkse overzicht 

kloppen de werkelijke aantallen TSO-dagen van ieder kind dan niet. Wilt u nakijken of uw 

kind(eren) op de juiste TSO-dagen zijn aangemeld? 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Preventief onderzoek leerlingen groep 2 
De leerlingen van groep 2 worden op 9, 10 en 12 april en 17 mei door de 

jeugdverpleegkundige preventief onderzocht. Ouders van deze leerlingen krijgen van JGZ een 

uitnodigingsbrief thuis toegestuurd. 

In de bijlage treft u nadere informatie van JGZ t.a.v. dit onderzoek aan. 
 


