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Agenda

AGENDA WEEK 19
maandag

09 mei

dinsdag

10 mei

woensdag

11 mei

Eindtoets groep 8 - korfbal clinic groep 3 t/m 7
Schoolkorfbaltoernooi - meester Robert jarig - meespeelochtend
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peuters
donderdag

12 mei

vrijdag

13 mei

zaterdag

14 mei

maandag

16 mei

dinsdag

17 mei

woensdag

18 mei

Laatste keer gym in de zaal

donderdag

19 mei

Examen typcursus

vrijdag

20 mei

maandag

23 mei

dinsdag

24 mei

woensdag

25 mei

Groep 7/8 “Help, naar de brugklas”

donderdag

26 mei

Hemelvaart (vrij)

vrijdag

27 mei

Hemelvaart (vrij) - Wiebe jarig

Oud papier
AGENDA WEEK 20

AGENDA WEEK 21

Eindtoets groep 8
Dinsdag 10 mei gaan de kinderen van groep 8 de eindtoets maken. Deze toets is niet meer bepalend
voor hun uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Daarvoor hebben ze de afgelopen jaren al heel
goed laten zien wat ze allemaal in hun mars hebben. Wél is het altijd nog mogelijk dat de verwijzing
naar boven wordt aangepast. Dit indien ze hun eindtoets heel erg goed maken. Wij hebben alle
vertrouwen in onze kinderen!

kofbalclinic

Klaeterinfo

Dinsdagmiddag 10 mei geeft Eva Mars vanuit de korfbalvereniging een clinic aan de kinderen van
groep 3 t/m 7(8). Eva leert de kinderen nog even allerlei aanvals- en verdedigingsfoefjes zodat ze
goed voorbereid aan het schoolkorfbaltoernooi mee kunnen doen. Alvast ontzettend bedankt Eva!
Vergeet dus niet je sportkleding mee te nemen!

Schoolkorfbaltoernooi
Woensdag 11 mei wordt het schoolkorfbaltoernooi weer gehouden. Heerlijk dat het eindelijk weer
kan. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 doen hier aan mee. Waar mogelijk gaan de kinderen op de
fiets, dit voorkomt veel parkeerproblemen. Kinderen krijgen alle informatie over het toernooi mee
naar huis. Wat we hopen natuurlijk ook op heel veel publiek en graag een stralend zonnetje. Het
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schema voor de wedstrijden zit bij deze Klaeterinfo. Alle kinderen gaan om 11:30 uur uit school
zodat er ook veel publiek aanwezig kan zijn.

Peuter-meespeel-ochtend
Woensdag 11 mei is sinds lange tijd weer de Peuter-meespeel-ochtend. Alle peuters uit de
Hoeve en omgeving van 3 jaar en ouder, mogen op deze ochtend gezellig op school mee
komen spelen.

Oud papier
Het oud papier wordt 14 mei weer opgehaald. Zorg dat het goed verpakt aan de weg
staat. De afgelopen keer vielen heel veel lossen open dozen van de kar, waardoor de
mensen extra werk hadden. Dit is makkelijk te voorkomen door even een touwtje of tape
om de dozen te doen.

14-05-2022

Route 1
Route 2
Route 3

E. Koopmans 432388/ M.Koopman(Keano)0616333607
R. Koopman 441490 /Klarenberg 06-53152788
Banda 433227 / vd Walle 06-23496398

Eind zaal-gymlessen
Woensdag 18 mei is de laatste keer dat de gymbus dit schooljaar nog rijdt. Het is dus ook
de laatste keer dat er in de zaal gegymd wordt. De week daarop gaan we weer lekker
buiten op het veld gymmen. Houd hier ook even rekening mee met de
gymkleren/schoenen van de kinderen.

Examen typcursus
Donderdag 19 mei is er voor alle kinderen, die meegedaan hebben aan de typlessen, examen. We
weten zeker dat de kinderen heel hard geoefend hebben en wensen ze dan ook heel veel succes!

Help, naar de brugklas
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen een aantal keren “les” over alle veranderingen die je tegen
kunt komen als je straks naar de brugklas gaat. Dit is een soort weerbaarheidstraining. De kinderen
worden op actieve en leuke wijze voorbereid op hun start in het voortgezet onderwijs.

Hemelvaart
26 en 27 mei is het Hemelvaart. De kinderen hebben deze dagen vrij.

Alvast noteren
31 mei
1-2-3 juni
4-5-6
15

Klaeterinfo mee
kamp
Pinksteren
Peuter-meespeel-ochtend
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