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Superscore Eindcito 
Vorige week zijn de scores van de Centrale 
Eindtoets van Cito bekend gemaakt. Er is 
dit schooljaar door onze kanjers in groep 8 
een superscore behaald van  

537,0! 
Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde 
van 534,9. Vier leerlingen hebben de 
maximale score van 550 behaald. Wij zijn 
ongelooflijk trots op ALLE leerlingen! 
  
Schoolfotograaf 
Komende week komt de schoolfotograaf 
op school, zie onderstaand rooster.  
 

Ma 28 mei Groepsfoto:  
1-2a, 1-2d, 1-2e, 1-2f, 
3a, 3b, 3c, 4b, 4c, 5a, 
6a, 6b, 6c, 7a, 8a, 8c 

Di 29 mei Groepsfoto:  
1-2 b, 1-2c, 4a, 5b, 5c, 
7b 

Di 29 mei Portretfoto:  
1-2 c, 3b, 3c, 5b, 5c, 
6a, 6b, 6c 

Wo 30 mei Portretfoto:  
1-2a, 1-2b, 1-2d, 1-2e, 
1-2f, 5a, 7a, 7b.  
Middag broer/zus 

Do 31 mei PSZ: 
Groepen 
Hoensbroeksingel 

Vrij 1 juni Portretfoto:  
3a, 4a, 4b, 4c, 8a, 8b, 
8c 
PSZ:  
Groepen 
hoofdgebouw 

Op woensdagmiddag 29 mei is er, vanaf 
12.00 uur, gelegenheid om de 
broertjes/zusjes foto te laten maken op 
het hoofdgebouw. De kinderen moeten 
begeleid worden door een volwassene. 
Wanneer u ‘compleet’ bent, kunt u een 
nummer vragen bij de hulpouders op het 
hoofdgebouw. Dit is mogelijk tot 13.30 
uur. Dit nummer geeft recht op het nemen 
van twee familiefoto’s. Denk dus van 
tevoren goed na in welke samenstelling u 
op deze twee foto’s wil komen te staan. 
De nummers die aan de beurt zijn worden 
omgeroepen. Let op: wanneer uw 
nummer wordt omgeroepen en u bent 
niet aanwezig of niet compleet, vervalt uw 
beurt en moet u een nieuw nummer 
halen! 
Op vrijdag 1 juni zijn de broertjes of zusjes 
van de peuterspeelzaal aan de beurt. Om 
12.00 uur of 15.30 uur. Alle 
fotomomenten vinden plaats op de 
Hoensbroeksingel.  
 
Heeft u de ouderbijdrage al betaald? 
Wanneer de ouderbijdrage niet voldaan is, 
kunnen de schoolfoto’s niet gekocht 
worden. 
 
Sportdag 
Wat was het jammer dat het weer 
woensdag niet wilde meewerken. De 
velden waren in zo’n slechte conditie, dat 
wij de veiligheid van de kinderen niet 
konden garanderen. Wij vonden het erg 
vervelend om deze beslissing te moeten 
nemen daar veel ouders vrij hadden 
genomen voor de begeleiding en de 
kinderen er ontzettend veel zin in hadden.   
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Wat fijn dat u zo begripvol gereageerd 
heeft! Hopelijk kunnen wij volgend 
schooljaar weer op uw medewerking 
rekenen. Helaas zal het niet meer lukken 
om dit schooljaar nog een sportdag te 
organiseren. 
 
Oproep kamp groepen 8 
Op maandag 11 juni gaan de leerlingen uit 
groep 8 op kampweek naar Baarn. Voor 
een activiteit zijn oude lakens en gordijnen 
nodig. Indien u deze over heeft, dan 
maken wij hier graag gebruik van. 
Inleveren kan bij juf Haidy op het 
hoofdgebouw of bij juf José op de 
dependance. 
 
Excursie groep 8b  
Op vrijdag 1 juni gaat groep 8b op de fiets 
naar het eiland van Brienenoord. Vanwege 
de reistijd blijven alle kinderen deze dag 
kosteloos over. Wilt u ervoor zorgen dat 
uw kind voldoende te eten en te drinken 
voor de overblijf bij zich heeft? 
 
 

Uitslag Kangoeroe Rekenwedstrijd 
Donderdag zijn de certificaten uitgereikt 
aan de kinderen die hebben meegedaan. 
Daarnaast was er voor iedere leerling ook 
een leuke attentie: een uitdagende 
rekenpuzzel. Voor de kinderen die de 
hoogste score hebben behaald van hun 
jaargroep, was er nog een extra prijs. De 
hoogste score van de hele 
school is behaald door Isabelle uit groep 
8a. Collin uit groep 5c heeft 
een prijs gewonnen met de 
kleurwedstrijd van de 
Kangoeroe Reken 
wedstrijd. Wij feliciteren 
alle kinderen van harte met 
dit mooie resultaat!  
 
Avond4daagse 
Aanstaande maandagavond start de 
avond4daagse. Wij zijn erg blij met de 
grote opkomst. In totaal doen er 55 
deelnemers mee. Wij wensen iedereen 
veel wandelplezier toe.  
 

  
Belangrijke data 
28.05: Start avond4daagse 

Schoolfotograaf 
29.05: Schoolfotograaf 
30.05:  Schoolfotograaf 
 Streetdance toernooi 
31.05: Schoolfotograaf peuterspeelzaal 
 Afsluiting avond4 daagse 
01.06:  Schoolfotograaf  

Mindfulness groepen 4 
Excursie groep 8b 

 Koffieochtend ouders 
07.06: Voorlichting groepen 8 Indigo 
08.06:  Koffieochtend ouders 

 Mindfulness groepen 4 
 
 
 
 
 
 
 
 


