
 

 
 
Woensdag 25 maart: Rekendag op Midden 
Afgelopen woensdag was het Nationale Rekendag. 
Wij besteedden hier natuurlijk in school ook 
aandacht aan. Op twee momenten gingen de 
kinderen rekenen. Vroeg in de ochtend werd er 
gerekend vanuit de methode. Ook de kleutergroepen 
waren druk aan het rekenen.  
Centraal staan op woensdag altijd  de thema’s meten, 
wegen en tijd. Dat kwam dus mooi uit. 
Later in de ochtend gingen de kinderen een 
rekencircuit doen door de hele school, de 
kleutergymzaal en de grote gymzaal Tijdens deze 
rekenactiviteiten moesten de kinderen er werkelijk 
op uit om met lengte, breedte, hoogte, diepte, 
oppervlakte, inhoud maar ook tijd in combinatie met 
afstand aan de slag te gaan.  De onderdelen hadden 
hier en daar wel een sportief karakter. Het was een 
erg gezellig uurtje waarin de kinderen niet of 
nauwelijks in de gaten hadden dat zij tijdens de 
activiteiten ook echt aan het rekenen waren. Iets om 
ook volgend schooljaar weer te doen. 
 
Paasontbijt op het Samenspel 
Volgende week woensdag hebben we weer het 
Paasontbijt op school. We verwachten de kinderen  
op de gewone tijd, maar dit keer  wel hongerig, op 
school. Uiteraard mag ( het hoeft niet) de pyjama 
aanblijven tijdens het eten. Na het ontbijt mogen de 
kinderen zich omkleden. 
 
De schoolfotograaf komt weer 
Op donderdag 16 april komt de schoolfotograaf de 
kinderen weer fotograferen. U krijgt hierover nog 
nader bericht, maar u kunt de dag alvast in de 
agenda zetten. 
 
Viering Koningsdag op vrijdag 24 april 
Vrijdag 24 april vieren we Koningsdag op school. We 
zijn nog druk bezig met het programma, maar zeker 
is wel dat we een heleboel ouderhulp kunnen 
gebruiken. Wilt u de datum alvast in de agenda 
zetten en kijken of u die ochtend zou kunnen helpen 
op school?  
Kinderen zijn die dag vrij om 12.30 uur. Er komt nog 
een brief met daarin alle bijzonderheden. 
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Maandag 13 april start Entreetoetsen 
Vanaf maandag 13 april starten de groepen 6 en 7 
weer met de Entreetoetsen. Zou u met het maken 
van afspraken bij huisarts of tandarts hiermee  
rekening willen houden? Het zou fijn zijn als de 
kinderen zoveel mogelijk tegelijk de toetsen 
kunnen maken. Overlegt u anders even met de 
leerkracht van uw kind welke tijden het beste 
uitkomen. 
 
Eindtoets groep 8 
Dinsdag 21 april start eindtoets groep 8 
van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 april  
moeten de kinderen uit groep 8 er weer flink 
tegenaan. De landelijke eindtoets wordt dan weer 
afgenomen. Voor de kinderen nog een keer de kans 
om te 

 
Schoolvoetbal op de Playground  
Het is weer maart, dus wordt er weer volop 
gevoetbald. Het Samenspel heeft met een flink 
aantal teams  ingeschreven op het voetbaltoernooi 
op de Playground. De afgelopen weken zijn eerst 
de meisjes van start gegaan. De dames van groep 7 
Midden wisten hun poule te winnen en zijn door 
naar de volgende ronde.  
De teams van groep 8 Noord en 8 Midden wisten 
zich allebei niet te plaatsen voor de volgende 
ronde. In de onderlinge strijd wisten de meiden 
van Noord wel te winnen van hun collega’s van 
Midden, maar uiteindelijk was dat niet genoeg om 
poulewinnaar te worden. Die eer viel de meisjes 
van de Achtbaan te beurt. 
Vorige week woensdag hebben de jongens van 
groep 8  Midden hun poule gespeeld en werden 
daarin eerste. Afgelopen woensdag hebben de 
jongens groep 7 Midden en de jongens van Noord 
gespeeld. Zij ontmoetten elkaar ook in de poule. 
Beide teams hebben het niet gered om de volgende 
ronde te bereiken. Helaas.  
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Belangrijke data in maart, april 

do.       2  april   Paasontbijt 

                              ’s avonds projecttentoonstelling  

                              met lekkere hapjes  

vrij.     3 april      Goede Vrijdag. Alle kinderen vrij. 

ma.      6 april      Tweede Paasdag 

di.        7 april      Vrije dag. Nog een beetje Pasen 

                                 vieren 

woe.   8 april       Studiedag. Kinderen nog vrij.      

                              Juffen en meesters niet. (Snik, snik) 

ma.   13 april     Start entreetoetsen groep 6 en 7 

do.    16 april     Schoolfotograaf op Midden 

vrij.  18 april      Schoolfotograaf op Noord 

di.     21 t/m 

do.    23 april      Eindtoets basisschool groep 8 

vrij   24 april      Koningsdag op school 

                               Kinderen 12.30 uur vrij 

ma.   27 april      Koning Willem-Alexander jarig 

                               Alle kinderen vrij. 

vrij. 1 mei           Om 15.45 uur begin meivakantie 

 

Gezellig weekend 

iedereen 

 

 
 
 

 


