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AGENDA
12 t/m 16 november Cultuurweek
16 t/m 23 november Mediawijsheid
16 november Modeshow
19 november Proefcito
21november Proefcito

26 november Proefcito
27 november Vergadering MR
28 november Vergadering OR
28 november De Info 7
30 november “Laat zien wat je kunt show”

VERJAARDAGEN
16 november Neil Janssen
21 november Bandero Meinhardt
23 november Doutzen van Bree

Groep 1 - 2
Groep 5 - 6
Groep 5 - 6

SCHOOLINFORMATIE

Proefcito
De datum voor de proefcito is bekend. We laten de
leerlingen kennismaken met de Cito eindtoets door
de eindtoets van een voorgaand jaar af te nemen.
Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan de
vraagstelling van Cito, zodat de leerlingen weten
wat voor soort vragen ze kunnen verwachten.
De resultaten van de proefcito worden met de
ouders besproken. Dit gebeurt tijdens het

adviesgesprek op 28 of 29 januari 2019. Na deze gesprekken zullen de leerkrachten de
resultaten ook met de leerlingen bespreken.
Proefcito:
maandagochtend 19 november 2018
woensdag 21 november 2018
maandagochtend 26 november 2018
De Cito eindtoets vindt dit jaar plaats op dinsdagochtend 16, woensdagochtend 17 en
donderdagochtend 18 april 2019.

Nationaal Schoolontbijt
Afgelopen week heeft de school weer meegedaan aan het
Nationaal Schoolontbijt. Met dank aan de bakker, die weer voor
een heerlijk ontbijt heeft gezorgd!

Verkeersveiligheid
Het weer wordt weer slechter, het wordt kouder en gaat meer regenen…
We willen de aandacht blijven vragen voor de verkeersveiligheid rondom onze school.
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school komen.
Wil je hier ook over meedenken? We zijn als school nog op zoek naar een verkeersouder! Vind je
verkeer(sveiligheid) ook zo belangrijk? Loop even bij juf Myrthe of Judith binnen!

Culturele week
Ondertussen wordt er in elke klas hard gewerkt voor de modeshow.
Vergeten jullie niet om te komen kijken? 16 november, 12.00 uur. Ook zo nieuwsgierig? Dan zien we
jullie graag 16 november!!
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