
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 

 

Uitslag Anglia examen 

De kinderen van groep 8 hebben 

onlangs hun Anglia examen gedaan, 

en…. Ze zijn allemaal met vlag en 

wimpel geslaagd! 

Congratulations and well done Thom, Melvin, Leon, 

Pien en Wessel!  

Uitslag verkeersexamen 

De kinderen van groep 8 hebben ook 

allemaal hun verkeersexamen met 

goed gevolg afgelegd. Ook voor deze 

prestatie van harte gefeliciteerd Thom, 

Melvin, Leon, Pien en Wessel! 

Citotoetsen 

Deze week en volgende week maken de kinderen 

weer de bekende citotoetsen. Hiermee kunnen we 

zien hoe de kinderen zich per vakgebied ontwikkelen. 

We wensen alle kinderen heel veel succes! 

Oudergesprekken 

Nadat de uitslagen van de citoscores bekend zijn, 

zullen er weer oudergesprekken plaatsvinden om 

met de ouders de voortgang van hun kind(eren) te 

bespreken. Deze gesprekken vinden plaats in week 

27, dat is de week van 2 t/m 6 juli. U wordt hier voor 

uitgenodigd.  

Boeksterren 

Op donderdag 12 juli gaan de kinderen iets 

ontzettend leuks doen. Ze doen mee aan het project 

boeksterren waarbij ze met elkaar een eigen 

stripboek maken waarin 

zij zelf de hoofdrol 

spelen! We hopen dat 

de kinderen hierdoor 

een mooie blijvende 

herinnering zullen heb- 

ben aan hun tijd op de 

Otto Clantskoalle. 

Schoolfotograaf 

Zo vlak voor het einde van het schooljaar wilden we 

graag nog een keer de schoolfotograaf laten komen 

om in dit gedenkwaardige jaar de kinderen nog 

eenmaal op de foto te zetten. Er zullen zowel 

portretfoto’s als groepsfoto’s worden gemaakt. De 

fotograaf komt langs op woensdag 4 juli! 

Musical 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, 

voeren de kinderen van de Otto Clantskoalle op 

dinsdagavond 10 juli een musical op in het dorpshuis. 

Dit is een mooie afsluiter van ‘Boksum Oeral'. De 

datum stond vast al in uw agenda genoteerd zodat u 

deze prachtige show niet zult missen! De kinderen 

beleven veel plezier aan het oefenen en hebben er 

zin in om het straks aan u te laten zien. De musical 

start om 19.00 uur. 

Afscheid groep 8 

Op donderdag 19 juli nemen we niet alleen afscheid 

van onze school, maar ook van onze laatste groep 8. 

Zij hebben allemaal inmiddels een mooie plek 

gevonden in het Voortgezet Onderwijs. Hoe het 

afscheid er precies uit gaat zien maken we op een 

later moment bekend. 

BBQ 

Op de laatste schooldag, op donderdag 19 juli, 

nemen we afscheid van elkaar en van de school met 

een grote barbecue, waarbij iedereen is uitgenodigd. 

In dit ongedwongen informele samenzijn kunnen we 

nog eenmaal in deze setting genieten van elkaars 

gezelschap en kunnen we vervolgens voor alle 

kinderen de zomervakantie inluiden. We hopen dat u 

er allemaal bij zal zijn. De BBQ is één van de ideeën 

uit de wensboom en wordt samen met de 

oudervereniging georganiseerd. 

Donderdag 14 juni 2018 

http://www.heldenbloem.nl/boeksterren/


 

 

Belangrijke data 

11-22 juni: Citotoetsen 

25+26 juni: Alle kinderen vrij! 

28 juni: Feestelijke ouderavond m.b.t. fusie (meer info 

volgt binnenkort) 

2-6 juli: Oudergesprekken 

4 juli: Schoolfotograaf 

9+10 juli: Boksum Oeral 

10 juli: Musical in dorpshuis 

19 juli: Afscheid groep 8 

19 juli: Laatste schooldag (BBQ) 

 


