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Agenda  
6 april   Levo: groepen 3-8 kerkbezoek 
13 april  Medezeggenschapsraad 
14 april  Paasactiviteiten op school 
15-18 april  Paasweekend 
20-21 april  Eindtoets groep 8 
22 april  Koningsspelen 
23 april-8 mei  Meivakantie  
 
Levensbeschouwelijk onderwijs-kerkbezoek groepen 3-8 
Op onze school krijgen alle kinderen levensbeschouwelijk onderwijs van Nathalie van der 
Bleek. In het kader van deze lessen bezoeken de groepen 3-8 op woensdag 6 april de 
katholieke kerk in Kloosterburen.  
 
Paasactiviteiten 
In de komende weken zal Pasen in de levensbeschouwelijke lessen van Nathalie aan bod 
komen. Op donderdag 14 april zullen we op school aandacht besteden aan Pasen door 
middel van activiteiten.  
 
Eindtoets groep 8 
Elke basisschool is verplicht in groep 8 een eindtoets af te nemen. Op 20 en 21 april maken 
de kinderen van groep 8 de Cito eindtoets tijdens de ochtenden. Alle kinderen hebben al een 
advies betreffende het voortgezet onderwijs en hebben zich aangemeld bij een school. 
Echter, als het niveau van de eindtoets hoger uitwijst dan het gegeven advies, dan wordt het 
advies van de basisschool heroverwogen. De toets wordt met deze manier van werken een 
‘controlemiddel’, om te checken of het gegeven advies aansluit bij de uitslag van deze 

‘eindtoets’. De kinderen krijgen de uitslag, als 
deze beschikbaar is, in een gesloten 
envelop mee naar huis.   
Voor de school blijft de eindtoets een 
belangrijk gegeven richting de 
onderwijsinspectie. De school moet aan een 
bepaalde vastgestelde norm voldoen, 
afhankelijk van het landelijk gemiddelde en de 
schoolpopulatie. Als de uitslag op 
schoolniveau bij ons bekend is zullen wij u 
hierover informeren in de nieuwsbrief.   
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Schoolvoorstelling 
Het ene jaar gaat groep 7-8 samen op kamp, het 
andere jaar voert deze groep een eindstuk op. 
Elk keer bekijken we wat bij de groep past en de 
tijd waarin we ons bevinden.  
Na een periode van maatregelen, hebben we nu 
weer de mogelijkheid om elkaar meer te 
ontmoeten. Daarom hebben we er voor gekozen 
om dit schooljaar toe te werken naar een eindstuk 
waar de hele school aan meewerkt. Uiteraard 
heeft groep 7-8 de hoofdrol.  
Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan 
met ‘Cultuurcentrum Hogeland’. Na de 
meivakantie zal Esther de Vries op de 
maandagen les komen geven aan alle groepen. 
Het stuk dat centraal staat is ‘Het goud van eiland 
Albatros’.  
De voorstelling zal in de laatste schoolweek voor 
de zomervakantie opgevoerd worden. Daar komt later meer informatie over.  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Als basisschool staan we midden in het dorp en hebben we veel contact met heel diverse 
lokale initiatieven. Berichten van non-profit organisaties uit onze directe omgeving plaatsen 
we in onze nieuwsbrieven. Deze keer een bericht van Dorpsbelangen Kloosterburen: 
 
Eieren zoeken 
Dorpsbelangen Kloosterburen organiseert een ei zoekwedstrijd voor kinderen 
(voor kinderen van de basisschool en hun broertjes/zusjes) op 13 April om 15.00 uur. 
 
Verzamelen en inschrijven bij Café/restaurant Willibrord vanaf 14.45 uur. 
 
We lopen in 2 groepen naar de desbetreffende locatie. 
-Groep 1 zijn de kinderen tot 7 jaar. 
-Groep 2 zijn de kinderen van 7 tot en met 12 jaar. 
 
Na het eieren  zoeken is de prijsuitreiking in Willibrord en is er wat te drinken. Voor iedereen 
is er een verrassing. 
 
En, 
Wie vindt het gouden ei???  
 
 


