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Schoolreis 
Gisteren zijn we met de hele school naar Neeltje Jans geweest. Mede dankzij het 
mooie weer was het een groot succes. De foto’s kunt u bekijken via klasbord. Na 
afloop hebben we heerlijke frietjes met een snack gegeten. Dank je wel, 
activiteitencommissie! Uw kind heeft nog een herbezoek kaartje meegehad vandaag 
om Neelltje Jans nog eens te bezoeken.  
 
Cultuurmenu’s  
Volgende week vrijdag 24 juni staan er twee cultuurmenu’s gepland. Groep 5/6 krijgt 
een voorstelling op school over ‘De waanzinnige waarheid’, geïnspireerd op o.a. het 
boek De waanzinnige waarheid over je lichaam. Groep 7/8 gaat ’s ochtends met een 
bus naar de sporthal in Oostburg, waar ze een masterclass ‘Leven als topsporter’ 
gaan volgen en trampolineles krijgen.  
 
Verkiezing voor leden van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad  
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 4 leden. Te weten twee 
teamleden en twee ouders. De directeur is geen lid van de MR, maar woont als 
adviseur de vergaderingen bij.  
De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplichte geleding. De raad bespreekt 
het beleid van het bestuur van de school. Ze geeft advies en soms instemming als er 
wijzigingen in het beleid komen. Een belangrijk orgaan dus.  
De raad vergadert 4 keer per jaar.  
Onderwerpen, die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: Het goedkeuren van de 
begroting; de schoolgids; het schoolplan; het jaarplan; de inventarisatie voor de 
Arbo-wet; de vakantieregeling; enz.  
Je bent voor vier jaar lid van de raad en daarna kun je jezelf nog een keer kandidaat 
stellen. In totaal kan iemand 8 jaar lid zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
directeur.  
Voor komend schooljaar zoekt de MR twee nieuwe ouderleden. Wie wil zich 
kandidaat stellen?   
 

Cito ( herhaalbericht) 

De komende periode worden er op school in alle klassen toetsen afgenomen. 
We doen dit met de methodeonafhankelijke toetsen, genaamd Cito. Deze toetsen 
worden bijna door heel Nederland afgenomen in alle klassen. Aan de hand van deze 
toetsen gaan de leerkrachten een analyse maken van hun onderwijs. Als ze hier mee 
klaar zijn, bespreken we deze met de hele school en passen ons onderwijsaanbod 
eventueel aan voor het komend halfjaar voor onze leerlingen.  
 

Belangrijke data 
25 juni    Communieviering groep 4 
12 juli    Ontwikkelgesprekken 
14 en 15 juli   Schoolkamp 
18 t/m 22 juli    Middagen vrij 
21 juli     Afscheid groep 8   
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