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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Wie had dat gedacht?
De verhalen komen uit Handelingen 9 en 12
Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt Tabita op uit de dood. Later wordt hij gevangen
genomen, maar in de nacht wordt hij bevrijd door de een engel.
Toetsen
De kinderen van groep 8 hebben inmiddels het resultaat van de centrale eindtoets ontvangen. De
uitslagen corresponderen met het eerder gegeven advies. Dat is heel fijn, temeer omdat de
perikelen rond corona en het tot tweemaal uitstellen van de toets geen bevorderende factoren
zijn. Heel knap dat de kinderen zich daardoor niet hebben laten afleiden. Ook het gemiddeld
schoolresultaat heeft kennelijkniet te lijden gehad onder de lockdown, het thuiswerken e.d. Het
behaalde schoolresultaat ligt boven het landelijk gemiddelde.
Inmiddels zijn we in alle groepen begonnen met de Cito-eindtoetsen. Het lijkt nog maar even
geleden dat we de M-toetsen afsloten, en dat is ook zo, maar het schooljaar nadert zijn einde en
na een periode van weer lekker hard werken op school, zijn we benieuwd naar de vorderingen die
de kinderen gemaakt hebben in deze ‘deels normale’ achterliggende periode van weer naar
school gaan. Het is altijd verstandig als de kinderen uitgerust hun toetsen kunnen maken.
Schoolreizen en schoolkamp
Afgelopen woensdag hebben we ons gebogen over het wel of niet door laten gaan van de
schoolreizen en schoolkamp. We hebben besloten dat de schoolreizen van groep 1 t/m 6
verschoven worden naar september, in de hoop dat er dan meer mogelijkheden zijn, dan nu het
geval is.
Het schoolkamp van de kinderen van groep 7 en 8 zal wel doorgaan. Het was heel goed te ervaren
dat heel veel ouders met ons meedachten. Op maandag 5 juli gaan de kinderen van groep 7 en 8
na de uitvoering van de musical en het ‘officiële’ afscheid van groep 8 naar de boerderij van juf
Lok. Ze blijven daar t/m woensdagmiddag. Een aantal leerkrachten gaat mee als begeleiding. We
verblijven daar in tenten en mogen gebruik maken van andere faciliteiten op de boerderij. Het is
de bedoeling dat de kinderen door de eigen ouders/verzorgers op maandagavond naar Blokzijl
gebracht, en op woensdag weer opgehaald worden. Een zg. schoolkampinformatiebrief met

nader specificaties kunt u nog tegemoet zien. Het is elk geval wel goed te weten dat we
verwachten dat alle kinderen een fiets ter beschikking hebben. Misschien kunt u onderling
afspraken maken over het vervoer hiervan. De fiets mag ook al eerder gebracht worden.

Musical en afscheid groep 8.
Ook dit jaar gaan we, ondanks alle beperkingen, toch met de kinderen van groep 7 en 8 een
musical uitvoeren. Samen met juf Marit, onze stagiaire, hebben de kinderen de musical zelf
geschreven. Momenteel zijn ze bezig met het inoefenen. Op maandag 5 juli zullen de kinderen de
musical opvoeren voor hun ouders. Ook dit jaar mogen we weer gebruik maken van de kerk. We
zijn heel blij dat dit mogelijk is. We zijn de kerkenraad van de PKN Creil/Espel heel dankbaar dat
ze ons deze mogelijkheid bieden.
Een feestavond met alle ouders en kinderen van de school, zit er helaas ook dit jaar niet in.
Na afloop van de musical, nemen we, ook in de kerk, officieel afscheid van de kinderen van groep
8 en een groot deel van de ouders/verzorgers.
We zijn blij dat we, ondanks alle protocollen, bovenstaande toch doorgang kunnen laten vinden.
Meer informatie volgt te zijner tijd.
Onderzoek GGD groep 2
Elk jaar worden de kinderen van groep 2 en 7 gezien door de jeugdverpleegkundige. Door de
corona-protocollen worden deze onderzoeken niet op school gehouden maar in het gebouw van
de GGD. De ouders van de kinderen van groep 2 hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. De
onderzoeken vinden plaats op maandag 7 en dinsdag 8 juni.
Afwezig
I.v.m. een onderzoek naar haar knie is juf Roos maandag afwezig. Zij wordt vervangen door juf
Erma Kamphuis.
Water
Afgelopen week was het best warm in school. Het is belangrijk dan voldoende vocht binnen te
krijgen. Misschien is het een idee de kinderen een extra flesje water mee te geven. Flesje alleen
kan ook. Dan vullen we het zo nodig op school met water.
Jarig
Vandaag is Joanne v V. jarig en Meilin
wordt a.s. vrijdag al weer vijf jaar.
Volgende week zondag viert juf Roos
haar verjaardag. We feliciteren ze
allemaal van harte en wensen ze alle
goeds in hun nieuwe levensjaar.

Agenda
maandag 7 en dinsdag 8 juni
maandag 14 juni
maandag 7 t/m vrijdag 18 juni
maandag 28 juni

Onderzoek jeugdverpleegkundige, groep 2
MR-vergadering
E-toetsen
Rapport mee

dinsdag 29 en woensdag 30 juni
maandag 5 juli
maandag 5 t/m woensdag 7 juli
vrijdag 9 juli

ouder-leerkrachtgesprekken (facultatief)
Musical en afscheid groep 8
Schoolkamp groep 7 en 8
laatste schooldag, kinderen vrij om 12 uur

Een hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok

