
  Nieuwsbrief 
 

Koningspelen:  
We hebben vrijdag 23 april een geslaagde coronaproof Koningspelen dag gehad.  
De kinderen hebben zichtbaar genoten.  
Met dank aan de oudervereniging voor het mede organiseren van de dag.  
 
Ook willen we de ouders bedanken die hebben geholpen tijdens deze dag! 
 

  
Kunstweken 2021 
Na de meivakantie start de hele school met de kunstweken. Kunst kijken, maken en waarderen. 
 
Beeldende vorming is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Met kunst leren kinderen zelf 
een oordeel vormen en dingen te zeggen die anders onbesproken blijven. De kunstweken is een 
vernieuwend educatief concept dat hier schoolbreed invulling aan geeft. De kinderen gaan kennis 
maken met kunstenaars als Picasso, Mondriaan en Van Gogh.  
 
Tijdens de kunstweken is ieder kind een 
kunstenaar! Om dat trotse gevoel te 
versterken ontvangen alle deelnemende 
kinderen een gratis gedrukte kaart van hun 
eigen werk. Helemaal uniek is ook dat ze een 
persoonlijk museum op internet krijgen. 
Uiteraard ontbreekt een museumshop niet; 
hier kunnen leuke aandenkens worden 
besteld met de tekening van uw kunstenaar. 
Denk aan je eigen schilderij op een mok of 
placemat!  
 
Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol. Voor de groepen 1 en 2 is dat Piet 
Mondriaan of Kandinsky, voor 3 en 4 Keith Haring of Andy Warhol, voor 5 en 6 Van Gogh of Miró en 
voor 7 en 8 Picasso of Matisse.  
 
Nadat de kinderen met hun kunstenaar hebben kennisgemaakt gaan ze in de handvaardigheids- en 
tekenlessen lekker zelf aan de slag aan de hand van uitdagende opdrachten. Wilt u meer lezen over 
de kunstweken? Dat kan op: https://www.kunstweken.nl/.  
 
  

https://www.kunstweken.nl/


Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk. We houden u op de 
hoogte!  
 
Met creatieve groeten, 
 
De kunstweken commissie 
 

Cito groep 8: 
 
Wat zijn wij trots op de kinderen!  
 
Vol vertrouwen en gemotiveerd hebben de kinderen (en de juffen) vorige week de ‘centrale 
eindtoets primair onderwijs’ gemaakt. De eindtoets bestond uit 5 taken van taal, 3 van rekenen en 3 
taken Wereldoriëntatie. Sommige taken waren goed te doen, andere wat lastiger. De 
antwoordbladen zijn verstuurd en we wachten vol spanning, en vertrouwen, op de uitslag! 
 
De periode tot aan de zomervakantie gaan we bij alle leerlingen nog even ‘de puntjes op de i‘ zetten 
om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de middelbare school. Daarnaast is er natuurlijk ook 
aandacht voor de typische groep 8 activiteiten, zoals de musical, het peanutball-toernooi en de 
schoolverlatersdagen.  
 

Bericht vanuit de Brigadiers: 
De brigadiers zorgen voor de mogelijkheid dat kinderen en ouders veilig kunnen oversteken.  
We zien dat niet iedereen van deze mogelijkheid gebruik maakt.  
 
Mocht u als ouder niet in de gelegenheid zijn om u kind naar school te brengen, dan is het belangrijk 
dat uw zoon/dochter wel op de hoogte is en gebruik kan maken van de veilige oversteek. 
 

Step kwijt  
   
Is er iemand die afgelopen- of vorige week per ongeluk de 
verkeerde blauwe step mee heeft genomen?  Op dit moment 
staat er een blauwe Oxelo step die niet van de leerling is. Zie de 
afbeelding voor de step.  
De step van de leerling heeft een bel zonder bovenkant. Aan de 
zijkanten zitten gaatjes die er met vingers in zijn gedrukt.  
 
Wil je de step omwisselen of even melden bij de eigen leerkracht 
zodat we de steppen om kunnen wisselen.  
 
 

Vakantie: 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe! 
 

 
  



Agenda: 

- Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei: vakantie 

- Maandag 24 mei: Pinksteren, alle kinderen vrij 
 


