nieuwsbrief

juni

Schoolreisdata en bestemming:
Groep 1-2
dinsdag 8 juni
Morskieft Reutum
Groep 3-4
woensdag 23 juni
de Waarbeek Hengelo
Groep 5-6
dinsdag 15 juni
Avonturenpark Hellendoorn
De tijden en verdere informatie hoort u
van de groepsleerkrachten via de parro.

Eind Cito groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben in april de
eindtoets gemaakt van Cito. De schoolscore
2021 is: 535,0. Het landelijk gemiddelde was
534,7, dus wij zijn als school heel tevreden.

Film groep 8
Deze week zijn de opnames van de
afscheidsfilm van groep 8. Beide groepen
maken samen een speelfilm, getiteld:
“RAMPENKAMP”. Verdere informatie over het
afspeelmoment etc. volgt binnenkort,
afhankelijk van welke mogelijkheden er zijn
t.a.v. de Coronaregels.

Textiel Race

Twente Milieu organiseert in juni van dit
jaar de Textiel Race. Dit educatieve
project waarbij scholen de strijd
aangaan met textielafval, combineert
bewustwording over circulariteit met een
fysieke inzamelactie. Op deze manier
leren kinderen en hun omgeving over
het inzamelen van oud en kapot textiel.
Tien basisscholen uit Twente gaan vier
weken lang de strijd aan met oud en
kapot textiel. Leerlingen van onze
groepen 8 zamelen textiel in om een
schoolreis te winnen. De inzameling is
van 31 mei tot en met 23 juni as. Deze
textiel, kleding, gordijnen, schoenen en
knuffels etc. kan schoon ingeleverd
worden onder de luifel bij de
hoofdingang van de school. (tussen
08.00 en 16.30 uur) Het wordt door de
leerlingen gewogen en vervolgens in de
container voor de school gedeponeerd.
Groep 8a en 8b heel veel succes en
vele kilo’s toegewenst!

BELANGRIJKE DATA MEI 2021
3 juni
10 juni

7-23 juni

Toefltoets Engels
groep 6-7-8
Schoolfotograaf
portret,
groeps- en broer-zus foto’s
(basisschoolleerlingen)

Eind Cito Lovs
Citotoetsen leerlingvolgsysteem
vanaf groep 2 t/m 7
28-29-30 juni Rapportgesprekken
groep 1 t/m 7 “online”
1 juli
Rapport mee
leerlingen groep 1 t/m 8 ontvangen
eindrapport

