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De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 3 t/m groep 8 

toetsen gemaakt. Omdat de afname vanwege de lockdown wat later was 

dan normaal, konden wij de uitslagen niet met de rapporten meegeven. 

Zodra alle toetsen van een groep gemaakt zijn, worden de resultaten 

hiervan in een envelop met de kinderen meegegeven. 

Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u contact 

opnemen met de leerkracht van uw kind. 

 

 
De gedragsverwachting voor komende week is:  

“Ik zorg dat mijn laatje opgeruimd blijft en anders zorg ik ervoor dat dit 

op vrijdag wordt gedaan.” 

 

Misschien ook een mooie gelegenheid om thuis ook aandacht te 

besteden aan het opruimen. Welke afspraken heeft u hierover met uw 

kind? Moet hij/zij eerst het ene spelmateriaal opruimen voor er iets 

anders gepakt wordt? Wat heeft u afgesproken over het ophangen van 

de eigen jas? En wie zorgt dat het wasgoed in de wasmand terecht 

komt? 

 

Door uw kind dit soort kleine taken te geven, leert hij/zij 

verantwoordelijkheid te dragen. U geeft daarmee ook meteen het signaal 

dat u een opgeruimde omgeving belangrijk vindt. En dat er zuinig 

omgegaan moet worden met de spullen in huis. 

 

 
 

Deze week kregen we banaan, meloen en. peer. We zijn benieuwd wat 

het volgende week zal zijn.  

 

 

 
 

Volgende week staat OBS de Start in de schijnwerpers. Het NOS 

Jeugdjournaal zal op maandag een bezoekje brengen aan onze school. 

Zij komen in de ochtend filmen om vast te leggen hoe wij op school in 2 

stamgroepen werken. En natuurlijk willen zij met de leerlingen in 

gesprek over het werven van die ene laatste leerling. 

Ouders die liever niet willen dat hun kind in beeld komt, kunnen dit 

doorgeven aan de leerkracht van hun kind. 

 
 

 
 

 

2 april: 

Alle leerlingen vrij 

 

5 april: 

2e Paasdag vrij 

 

20 + 21 april: 

Eindtoets groep 8 

 

23 april: 

Koningsspelen 

 

27 april: 

Koningsdag vrij 

 

3 t/m 16 mei: 

Meivakantie vrij 
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