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Beste Joke,

Kreet van de week

Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal (Spreuken 31:29).
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Op de foto's hiernaast ziet u nu nog een
lege slaapzaal op kampeerboerderij 'de
Eskamp', maar volgende week en die
week daarop zal de slaapzaal gevuld zijn
met kinderen uit onze groepen 8.

De voorbereidingen voor het kamp zijn al
weken in gang en de voorpret is groot.

De komende twee weken vinden de
kampen voor de groepen 8 plaats.

We wensen de kinderen en de
begeleiders een fijn kamp toe!

Flessen inzamelingsactie
Volgende week is, zoals in de vorige weekbrief aangekondigd, de flesseninzamelingsactie
voor Alpe d'HuZes. De leerlingen mogen in deze week lege (plastic) statiegeldflessen mee
naar school nemen.

Op beide locaties komen grote zakken te staan waar de flessen in verzameld worden. Ook
staat er in de centrale hal van locatie ‘de Stroekeld’ een bak waar donaties in gedaan
kunnen worden.

Bij de Jumbo (Veeneslagen) komt naast de flessenautomaat een bak te staan waarin de
flessenbonnen eventueel ook gedeponeerd kunnen worden.

Helpt u ons mee om zoveel mogelijk op te halen? Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Voor meer informatie, of het doen van een donatie, kunt u kijken op:
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/gerwinschoterman

Of kijk op de site van 2bike2run:
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/2bike2run
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Uitslag eindtoets groep 8
De kinderen van de groepen 8 hebben deze week de uitslag van de Route 8 eindtoets
ontvangen. Voor de meeste kinderen was de uitslag geen verrassing.

Nieuw dit jaar is dat de adviezen van alle eindtoetsen, op VWO-advies na, allemaal
dubbeladviezen zijn. Waar in het verleden onder de toets nog een enkel advies stond,
bijvoorbeeld Theoretische Leerweg, staat er nu altijd een dubbeladvies, bijvoorbeeld VMBO
BasisBeroeps/VMBO KaderBeroeps. Dit wil niet zeggen dat ook alle leerlingen een dubbel
verwijzingsadvies krijgen van ons als school. Voor de meeste kinderen verandert er niets
aan het advies zoals we dat hebben gegeven.

Kalender
13 mei

MR-vergadering

13 – 15 mei

Kamp groep 8a
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15 – 17 mei

20 – 22 mei

22 – 24 mei

Kinderen groep 0d en 0/1a zijn vrij
Kamp groep 8d
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Kinderen groep 1/2d en 1/2e zijn vrij
Kamp groep 8b
Kinderen groep 0/1b en 0/1c zijn vrij
Kamp groep 8c
Kinderen groep 2a en 2b zijn vrij

30 en 31 mei

Hemelvaartsdag en vrije dag

3 juni

Betaaldag 2 schoolreizen en kamp

3 juni

MR vergadering

6 juni

Pinksterviering groepen 5 t/m 8 in de Ark

7 juni

Pinksterviering groepen 0 t/m 4 in de groep

10 juni

Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij

11 juni

Studiedag team, leerlingen vrij
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