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De Koningsspelen zijn ook dit jaar weer bij 't Doesgoor. We beginnen deze dag om
8:30 uur met het Koningsontbijt op school. Zou u die dag uw kind(eren) een bord
en bestek mee willen laten nemen in een plastic tas voorzien van naam? Een beker
is niet nodig. Er zitten papieren bekers bij het ontbijt. Om 9:15 uur vertrekken we
naar 't Doesgoor. Om 9:30 uur is daar de gezamenlijke opening met het Koningslied en dans. U bent van harte welkom om te komen kijken. De leerlingen van
groep 1 t/m 3 zijn rond 11:30 uur weer op school. Zij kunnen dan op school worden opgehaald. De leerlingen van groep 4 t/m 8 zijn rond 12:30 uur weer op
school. Zij kunnen dan op school worden opgehaald of vanaf school zelfstandig
naar huis toe gaan.

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Op donderdag 5 april is het verkeersexamen voor groep 7. De leerlingen leggen
zowel een theoretisch als praktijkexamen af.

CITO EINDTOETS GROEP 8
De leerlingen van groep 8 maken deze maand de centrale eindtoets van CITO. Op
dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april gaan de leerlingen aan de slag met
allerlei opgaven met betrekking tot rekenen, taal en studievaardigheden.

NASCHOLING LEERKRACHTEN
Naast onze studiedagen volgen diverse leerkrachten cursussen.
Juf Ellen en juf Sandra hebben op rekengebied de training ‘Met Sprongen Vooruit’
voor groep 3 en 4 gevolgd.
Juf Arjanneke heeft de cursus ‘Ik leer anders’ - “Beelddenken in de klas” gevolgd.
Meer informatie vindt u op www.ikleeranders.nl
Juf Martine volgt de opleiding tot instituutsopleider. Hiermee kan ze in de nabije
toekomst leerkrachten in opleiding en (startende) leerkrachten begeleiden en
coachen.
We blijven ons ontwikkelen!
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AVONDVIERDAAGSE
De Avondvierdaagse is van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni. Wandelen jullie ook
mee? U kunt zich hiervoor inschrijven op school. Dit kan op dinsdag 17 april tussen
8:15 uur en 8:45 uur in het toneellokaal. De kosten zijn €4,- per deelnemer. Graag
gepast betalen.

INSTRUMENTENCARROUSEL
Tijdens de instrumentencarrousel maken de leerlingen uit groep 6 kennis met het
bespelen van een instrument. In dit geval de dwarsfluit en de trompet.
Sinds de voorjaarsvakantie krijgen de leerlingen iedere week 45 minuten les van
een leerkracht van de muziekschool. Op maandag 23 april wordt dit afgesloten met
een uitvoering, waarbij ouders tussen 11.10 en 11.30 van harte uitgenodigd zijn op
school. Graag tot dan!

BELANGRIJKE DATA
Donderdag

5 april

Verkeersexamen (groep 7)

Dinsdag

10 april

GMR vergadering

Woensdag

11 april

Schoolvoetbaltoernooi (groep 5 t/m 8)

Zaterdag

14 april

Oud papier

Dinsdag

17 april

Inschrijving avondvierdaagse (8.15-8.45)

Dinsdag

17 april t/m

CITO Eindtoets (groep 8)

Donderdag

19 april

CITO Eindtoets (groep 8)

Vrijdag

20 april

Koningsspelen

Maandag

23 april

Afsluiting Instrumentencarrousel groep 6
(11:10-11:30)
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Woensdag

25 april

Donderdag

26 april

Vrijdag

27 april
t/m

kamp groep 8

Studiedag (leerlingen vrij)

Meivakantie

Vrijdag

11 mei

Zaterdag

12 mei

Oud papier

Maandag

21 mei

Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij

Dinsdag

22 mei

Zeepkistenrace groep 7

Dinsdag

29 mei t/m
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Vrijdag

1 juni

