
  

 
 
 
Nieuws van juf Corinne. 
Juf Corinne is nog altijd bezig met de behandeling 
van haar ziekte. Zij heeft het ontzettend zwaar en  is 
heel erg moe. Het laatste bericht dat wij kregen is, 
dat er door de experimentele medicijnen waarmee 
zij wordt behandeld in het ziekenhuis, een lichte  
verbetering merkbaar is. Uiteraard hopen we 
allemaal dat dit doorzet.  
Blijft u vooral uw kaarten, tekeningen en 
beterschapswensen afleveren op school. Zij helpen 
haar enorm om deze vreselijk nare tijd beter door te 
komen. 
 
Schoolvoetbal op de Playground 
De jongens van groep 8 Noord hebben, als Almeers 
voetbalkampioen 6x6 Cruyffcourt, deelgenomen aan 
de kwartfinaleronde, die werd gespeeld in 
Hilversum. De jongen bereikten daar een mooie 3e 
plaats. Helaas gaf die klassering geen recht op een 
plekje in de halve finale, maar de school is uiteraard 
wel razend trots op onze mannen. Volgend jaar doen 
we natuurlijk weer mee en hopen op minstens zo’n 
mooi resultaat. 
 
Musical Prulstad 
Gisteren zijn alle kinderen van onze school op 
bezoek gewest in de Schouwburg om de musical 
Prulstad te bekijken, waar zovele klasgenoten een 
rol in speelden.  
‘s Avonds was het de beurt aan de ouders en andere 
belangstellenden om dit muzikale spektakel  bij te 
wonen. Zowel ’s middags als ’s avonds was het een 
groot feest en hebben de deelnemende kinderen de 
sterren van de hemel gespeeld. 
 
Schoolinspectie op school 
Afgelopen maand heeft de onderwijsinspectie zowel 
de startgroep met peuters van Kiekeboe, als de rest 
van het Samenspel uitvoerig geïnspecteerd. Beide 
inspectrices waren zeer tevreden over wat zij zagen 
en complimenteerden het Samenspel met de vele 
prima resultaten die geboekt zijn.  Uiteraard waren 
wij bijzonder blij met de mooie beoordeling die ons 
ten deel viel.  
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Entreetoetsen gr. 6 en  gr. 7 en eindtoets gr. 8 
De entreetoetsen 6 en 7 zijn ( bijna) achter de rug, 
net als de eindtoets groep 8. De kinderen uit de 
twee groepen 8 hebben samen weer voor een 
mooie voldoende score voor het Samenspel 
gezorgd. De uitslag van de entreetoetsen wordt 
met de ouders besproken tijdens het laatste 
rapportgesprek 
 
Schoolreisjes aanstaande woensdag 1 juni 
Volgende week woensdag gaan de groepen 1 t/m 7 
er weer een dagje op uit. Traditiegetrouw houden 
we de bestemmingen weer zo lang mogelijk 
geheim en met een beetje hulp van de weergoden 
wordt het weer een fantastische dag. 
 
Schoolkamp groepen 8 
Volgende week zijn de groepen 8 van Noord en 
Midden op schoolkamp in Leersum. Noord begint 
op maandag en komt woensdagmiddag rond 17.00 
uur terug. 
Midden lost hen af op woensdagochtend in de 
huisjes op het vakantiepark. Zij zijn vrijdagmiddag 
rond 17.00 uur terug op het schoolplein van 
Midden 
 
Afscheidsavonden  groepen 8 
Het einde van het schooljaar nadert al weer en dus 
neemt groep 8 afscheid met een musical. De 
afscheidsavonden zijn gepland op maandag 11 juli 
voor 8 Midden en 12 juli voor groep 8 Noord. 
 
Avondvierdaagse 
Deze wordt gehouden op 6,7,8 en 9 juni. We gaan 
op stap met een kleine 50 kinderen en hun ouders, 
dus dat wordt weer een hele optocht. Nu maar 
hopen op 4 avonden mooi weer met lekkere 
temperaturen. 
 
Studiedag 17 juni 
Vrijdag 17 juni hebben de kinderen nog lekker een 
dagje vrij en dus een lang weekend, vanwege een 
studiedag. 
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Belangrijk in mei, juni en juli 
30, 31 mei en 1 juni  kamp groep 8 Noord 
1 t/m 3 juni                 kamp groep 8 Midden 
1 juni                             schoolreisjes groep 1 t/m 7 
3 juni                             kinderen om 11.45 uur vrij 
6,7,8 en 9 juni             Avondvierdaagse 
17 juni studiedag      alle kinderen vrij 
11 juli                            groepen 8 Noord en Midden   
                                        kennismaking op het VO 
11 juli                            afscheidsavond gr. 8 Midden 
12 juli                            afscheidsavond gr.8 Noord   
15 juli                            laatste schooldag    
                                        kinderen vrij om 11.45 uur   
  

Fijn weekend  en tot maandag     
 

 




