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Nieuwsbrief digitaal (herhaling)
Met ingang van 1 mei zal de papieren versie van de
nieuwsbrief uit milieu- en kostenoverwegingen komen
te vervallen. Ouders die op dit moment nog geen
digitale nieuwsbrief ontvangen dienen voor 1 mei een
e-mailadres voor ontvangst aan de administratie door
te geven. Voor ouders die niet over een computer
beschikken is het mogelijk een nieuwsbrief na
verspreiding bij de administratie op te halen.
Entreetoetsen
Maandag 13 april starten de leerlingen van groep 6
met de Cito Entreetoets. Gedurende vier
ochtendschooltijden wordt de toets afgenomen. Het
gaat hierbij om de onderdelen: taal, rekenen en
informatieverwerking. De toets is een aanvulling op
het Cito leerlingvolgsysteem en geeft zowel een beeld
van de ontwikkeling van het kind als van de groep. De
Entreetoets is dus geen toelatingstoets voor het
vervolgonderwijs. Na de meivakantie zullen ook de
leerlingen van groep 7 de Entreetoets maken.
Verkeersexamen
Donderdag 16 april is het theoretisch verkeersexamen
voor de leerlingen van groep 7. Het praktisch
verkeersexamen vindt dit jaar op 20 april plaats.
Studiedag
Vrijdag 17 april is er voor het team een studiedag. Dit
keer worden enkele scholen in Etten-Leur bezocht. De
kinderen zijn deze dag vrij.

uur doen we met de hele school mee aan een
wereldrecordpoging. We zingen en dansen het liedje:
“Energie”. Daarna vertrekken de kinderen van groep 5
t/m 8 te voet naar DSE. De groepen 1 t/m 4 blijven bij
de hockeyclub.
Alle kinderen eten deze dag op de sportvelden en de
lunch wordt verzorgd. De kinderen hoeven alleen
extra drinken mee te nemen voor deze dag. Om 13.15
uur gaan de groepen 5 t/m 8 weer terug naar de
hockeyvelden. Daar zal om 13.30 uur de sponsorloop
plaatsvinden. Om 14.00 uur eindigt de sportdag en
kunnen de kinderen bij de hockeyvelden opgehaald
worden. De kinderen, die op deze dag naar BSO De
Vleer gaan, worden opgehaald. Ouders dienen dit aan
de leerkracht door te geven.
Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom bij
de wereldrecordpoging en de sponsorloop.
Sponsorloop
Tijdens de Koningsspelen op 24 april vindt de
sponsorloop plaats. Uw kind heeft hiervoor afgelopen
week het sponsorformulier meegekregen. De
opbrengst hiervan gaat naar een goed doel. Dit jaar is
dat de Harold van Zundert Stichting. Het hoofddoel
van deze stichting is voor kinderen, die op jonge
leeftijd één of beide ouders hebben verloren,
onvergetelijke, mooie activiteiten en arrangementen
te organiseren in onder andere De Efteling, Disneyland
Parijs, Duinrell, Ouwehands Dierenpark, enzovoorts.
Op de website www.haroldvanzundert.nl kunt u
hierover meer informatie vinden.

Informatieavond schoolkamp
Maandag 20 april is er voor de ouders van groep 8 een
informatieavond over het schoolkamp. De avond vindt
plaats in het groepslokaal. De avond start om 19.30
uur.
Cito Eindtoets
Op dinsdag 21 april, woensdag 22 april en donderdag
23 april nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de
Cito Eindtoets. De Cito Eindtoets bestaat uit de
onderdelen rekenen, taal en informatieverwerking. De
resultaten van de Eindtoets worden na de meivakantie
verwacht. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft
de Eindtoets geen invloed op de aanmelding voor het
voortgezet onderwijs.

De kinderen lopen een vast aantal minuten en laten
zich sponsoren voor een vast bedrag (dus niet per
rondje). De uiterste inleverdatum voor de envelop met
geld is maandag 20 april. Inleveren kan bij de
groepsleerkracht.

Sportdag/Koningsspelen
Op vrijdag 24 april vinden de Koningsspelen/sportdag
plaats. Alle kinderen en hulpouders worden om 8.45
uur bij de hockeyvelden van HCEL verwacht. Om 9.00
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Agenda
maandag
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

13 april
16 april
17 april
20 april
21 april
23 april
24 april

Start Cito Entreetoets groep 6
Theoretisch verkeersexamen
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Informatieavond schoolkamp
Start Cito Eindtoets groep 8
Nieuwsbrief 16
Koningsdag/ Sponsorloop
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