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Voorwoord 

U krijgt hierbij de nieuwsbrief voor de maand 
mei.Voor op de Kalende 
             

Acties  

Onze school doet mee aan een inzamelings- 
actie van mobiele telefoons en ICT-apparatuur 
en wil daarmee Stichting Kika steunen in de 
strijd tegen kinderkanker. De inzamel box 
staat onder de kapstok in de hal van school. 
 

Eindtoets groep 8 

In week 20 komt de uitslag van de Centrale 

eindtoets binnen. Zodra we hier informatie over 

hebben communiceren we dit met de 

betrokken ouders en kinderen. 

Ziekte en vervanging 

Juf Marije Stienstra heeft op 9 mei 

haar laatste lesdag voor groep 7-

8. Daarna gaat ze met 

zwangerschapsverlof. 

Aniek Vijver gaat vanaf 14 mei de maandag, 

dinsdag en woensdag voor haar vervangen in 

groep 7-8.  

Ze is al even een kijkje komen nemen in deze 

groep en wezen kennismaken. 

Fusie met de Otto Clant Skoalle 

In de speciale fusie nieuwsbrief kunt u meer 
lezen over de stappen die we gaan nemen om 
tot deze fusie te komen en hoe we ouders, 
kinderen en leerkrachten hierbij betrekken. 
 

Vakantieperiode 

Van vrijdag 27 april t/m 6 mei zijn de kinderen 
vrij van school i.v.m. de meivakantie. 
7, 8 en 9 mei zijn schooldagen waarna het 
lange Hemelvaartweekend begint. 

 

Ouderportaal 

Bovenschools is men bezig om voor alle 
scholen van Elan onderwijsgroep een eigen 
ouderportaal te maken. Momenteel zijn de 
collega’s van groep 1-2 al aan het uitproberen 
hoe een en ander werkt. 
 
 

Hoofdluis 

Momenteel vinden er om de paar weken 
controles plaats op hoofdluis en neten. 
We willen u blijven vragen ook zelf uw kind-
eren hierop te controleren. 
 
 

Voor op de agenda: 

De Oudervereniging organiseert de 
Plantjesmarkt op woensdagmiddag 16 mei. 
 
De Avondvierdaagse is van 28 t/m 31 mei. 
 
Van beide evenementen krijgt u nog nadere 
informatie. 
 
Koningsspelen: Wat hebben we een geweldige 
dag gehad afgelopen vrijdag. Mooi weer, een 
fijne accommodatie en een super organisatie 
van ouders en leerkrachten! Onze dank aan 
ieder die heeft meegeholpen! 
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