
 
 

 
 
Data 
 

4 april OV vergadering 

10 april en 13 april Oudergesprekken groep 1 A en groep 1 B 

14 april Goede Vrijdag: gewone schooldag 

17 april 2e Paasdag: iedereen is vrij 

18 en 19 april IEP eindtoets groep 8 

24 april t/m 5 mei Meivakantie 

 
IEP eindtoets op dinsdag 18 en woensdag 19 april 

 
Op dinsdag 18 april a.s. starten de kinderen van groep 8 met de 
zogenaamde eindtoets basisonderwijs. We zijn afgestapt van de Cito-
eindtoets en nemen dit jaar voor het eerst de IEP-toets af. Deze toets 
is minder belastend voor de kinderen in tijd. Zo toetsen we bijv. geen 
3 volledige ochtenden. De IEP wordt afgenomen in 2 ochtenden 
waarin circa 2 uur wordt getoetst. Daarnaast is de vraagstelling beter 

aansluitend bij de lesmethoden en is de vraagstelling eenduidiger. Voor de kinderen 
met dyslexie wordt de luisterversie aangeboden. In de middag volgen de kinderen 
het normale programma. In de week van 15 mei komt de uitslag bij ons binnen en 
zullen we de ouders met kinderen in groep 8 zo spoedig mogelijk hieromtrent 
berichten.  
 
Na de eindtoets… 
 
… werken de kinderen gewoon door aan het gewone lesprogramma. Wel zullen we 
medio april beginnen met de eerste voorbereidingen van een musical. In mei/juni is 
er het schoolkamp naar Oostkapelle en zo komen er nog wat meer activiteiten.  
Maar zoals aangegeven blijven we ook echt werken aan de gewone schoolvakken. 
Het is dan op school niet “klaar”. We willen de kinderen voor wat betreft de schoolse 
vaardigheden in hun ritme houden. Hier hebben ze alleen maar profijt van als ze 
naar hun nieuwe school gaan. 
 
Lesbrief cyberpesten 
 
In de groepen 6, 7 en 8 wordt er de komende periode 
aandacht besteed aan het zogenaamde cyberpesten. 
Kinderen krijgen hierbij informatie over wat cyberpesten 
is en hoe ze het beste kunnen reageren in het geval ze 
er onverhoopt mee te maken krijgen. 
 
 



Koningsspelen 
 
Naar aanleiding van een aantal opmerkingen over de Koningsspelen 
hierbij een korte toelichting:  
Onze school kent al jaren de Wij-kensdag. Dat is een dag met allerlei 
spelletjes en sport. Eigenlijk is dit hetzelfde als wat met de 
Koningsspelen beoogd wordt. De laatste jaren hebben we de  

Wij-kensdag dan ook als Koningsspelen ingericht.  
Op verzoek van de oudervereniging is er gevraagd om óók een schoolreis te 
organiseren dit schooljaar. Als team hebben we besloten om één van de twee 
evenementen plaats te laten vinden, de schoolreis in dit geval.  
We zullen uiteraard op gepaste wijze aandacht besteden aan de koningsspelen.  
 
Schoolreis maandag 12 juni 
 
Op maandag 12 juni vindt onze schoolreis plaats.  
De groepen 1-2 gaan een activiteit buiten school doen die 
duurt van 08.30 tot 15.00 uur waarbij een beroep gedaan zal 
worden op ouders die willen begeleiden en rijden. 
De groepen 3 en 4 gaan een andere activiteit doen buiten 
school die eveneens duurt van 08.30 uur tot 15.00 uur waarbij 
een beroep gedaan zal worden op ouders die willen begeleiden. 
De groepen 5 tot en met 8 gaan een activiteit doen buiten school die iets verder weg 
ligt. Hierdoor zullen ze ook later terug zijn op school want de activiteit duurt van 
08.30 tot 17.00 uur. 
Achter de schermen wordt nog druk gewerkt om de puntjes op de i te zetten met 
betrekking tot het programma. Als we alles rond hebben ontvangt u van ons bericht 
met uitleg over het programma van deze dag.   
U kunt in ieder geval de datum en de tijdstippen alvast op uw kalender noteren. 
 
Vanuit de MR 
 
Wegens ziekte van John is de vergadering 2 weken uitgesteld. In de volgende 
nieuwsbrief koppelen we de bespreekpunten terug. 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
 

Op woensdag 5 en vrijdag 7 april doen we weer mee met 
het schoolvoetbaltoernooi. We zijn vertegenwoordigd met 4 
teams, keurig verdeeld over jongens en meisjes. We hopen 
op mooi weer, veel sportiviteit en wellicht één of meerdere 
prijzen. Voor meer informatie kunt u terecht bij meneer Pim.  
 



Vanuit de OV 
 

Actie Textielinzameling 
Wanneer ? 

 
 

 
 
 

 
 

Binnenkort houden de ouderverenigingen van basisschool De Lage Weijkens 
en basisschool De Blokkendoos de tweede kledinginzameling van dit 
schooljaar. De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van 
onze school. Doe mee en breng a.u.b. zoveel mogelijk kleding en schoenen 
naar:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wat wordt er wel ingezameld? 
- Alle draagbare boven – en onderkleding 
- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, 

kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten 

Vrijdag 14-4-2017 
Tussen 08.00-09.30 uur 

Basisschool De Lage Weijkens 

Ingang Gerlachusstraat 

 

Basisschool De Blokkendoos 

Ecliptica 26 



Wat wordt er niet ingezameld? 
- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof) 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc. 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Hard speelgoed  
- Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. 

van een kringloopwinkel) 
 

Hoe moet de kleding verpakt worden? 
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een 
plastic zak biedt de beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de 
kleding.  

Deze actie komt tot stand i.s.m. A&K Kleding en Distributie  en OV De Lage 
Weijkens en OV De Blokkendoos  Bedankt voor uw medewerking. 

 
 

 

 
 
 

     


