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Schoolreis
Volgende week is het zover. We gaan met z’n allen op schoolreis. Tussen 8.45 en
9.00 uur vertrekken alle bussen. Het is gezellig als u uw kind(eren) komt uitzwaaien. Volgens de planning komen de bussen van groep 1/2 t/m 4 rond 15.45—16.00
uur weer op school aan. De groepen 5 t/m 8 zullen rond 17.15 uur arriveren. We
duimen allemaal voor goed weer. Vergeet u niet het schoolgeld te betalen?
De peuters hebben vrijdag ook meteen hun jaarlijkse schoolreisje in de school.
Alle kindjes komen tegelijk naar school en overal zullen leuke activiteiten te doen
zijn voor de allerkleinsten. We wensen alle kinderen heel veel plezier!
Nieuws uit groep 8
De Cito-resultaten van groep 8 binnengekomen. We zijn apetrots op al onze kinderen. In onze visie staat Eruit
halen wat erin zit! en dat is wederom meer dan gelukt! Er is een gemiddelde score van
532,3 en dat is prachtig! Bij een enkele leerling is het schooladvies zelfs naar boven bijgesteld. Alle kinderen zijn inmiddels ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs….
Nog maar een paar weken en dan zit de Christophoortijd er voor deze kinderen op!
Toetsen
Mei en juni zijn twee maanden waarin er bij de kinderen veel toetsen worden afgenomen.
Op basis van deze toetsen krijgen wij een duidelijk beeld over hoe het met uw kind gaat en
kunnen wij ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de leerbehoeften van uw zoon
en/of dochter.
Sportieve prestaties
De afgelopen weken hebben onze leerlingen weer diverse
sportieve prestaties geleverd. Vorige week woensdag vonden de mini-finals plaats, een soort voorfinale voor de
echte finals in juni. Hier hebben we ons met diverse sporten geplaatst voor de finale. Dat wordt spannend in juni!
Nieuws van het Christophoorkoor
Morgen zijn 14 leerlingen van het koor samen
met juffrouw Daphne uitgenodigd in een opnamestudio! Zij zullen een refrein inzingen in het
Ghanees van rapper Winne. Heel veel succes
allemaal morgen!
Nieuw MR-lid
Manon Schol (moeder van Baer 1/2c) is verkozen tot nieuw MR-lid. Zij zal
samen met Suzanne Versloot (moeder van Ricky 5/6 en Sasja 1/2b) en Madelon van Keeren(moeder van Elin 4a en Elza 1/2c) de oudergeleding van de
medezeggenschapraad vormen. De MR is betrokken bij het beleid van de
school. Wij wensen Manon veel succes toe.
Noah is nieuw op school… welkom!
Wij wensen jou veel speel– en leerplezier op de Christophoor!

Jullie zijn jarig!
Van harte
gefeliciteerd!
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