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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 24 mei: sportdag groepen 5 t/m 8
 25 mei: Hemelvaart. Alle leerlingen vrij.
 26 mei: alle leerlingen vrij
 2 juni: Kleuterfeest
 2 juni: schoolreisje groepen 3 t/m 5
 5 juni: 2de Pinksterdag. Alle leerlingen vrij
 6-7 juni: studiedagen: leerlingen VRIJ
 13 en 14 juni: schoolfotograaf
 14 juni: rapporten mee – groep 1 t/m 8

INHOUD:
1. Verkeersexamen
2. Cito eindtoets groep 8
3. Uitslag Cito eindtoets
4. Sportdag groepen 5 t/m 8
5. Persbericht bieb

1. Verkeersexamen
Het was een spannende dag voor de leerlingen
uit de groepen 7 gisteren. Zij hebben
gistermiddag de praktijktoets gefietst door
Zeewolde. Voor de vakantie hebben zij de
schriftelijke toets al gemaakt. We zijn blij te
kunnen melden dat alle leerlingen uit groep 7
zijn geslaagd voor het verkeersexamen. Goed
gedaan!
2. Cito eindtoets groep 8
Voor de meivakantie hebben de leerlingen van groep 8 de Cito eindtoets gemaakt. De uitslag van
deze toets ontvangt de school na ongeveer drie weken op papier. Wij hebben de mogelijkheid om de
uitslag al eerder digitaal te bekijken en te printen. Dit jaar zullen wij voor het eerst de digitale versie
vast printen om mee te geven. Daarbij moeten we vermelden dat het hierbij gaat om een voorlopige
versie. Er bestaat een kans dat er door Cito nog een landelijke correctie gedaan wordt en dat
sommige scores kunnen veranderen. Deze uitslag geeft een indicatie, de officiële uitslag volgt na 16
mei.
Gisteren hebben wij de voorlopige uitslag meegegeven. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht
bij de leerkracht.
3. Uitslag Cito eindtoets
De leerlingen hebben ook dit jaar weer heel goed gescoord. Het schoolgemiddelde valt ruim boven
het landelijk gemiddelde.
Super goed gedaan!
Nu druk bezig met alle voorbereidingen voor jullie afscheid, veel plezier!

4. Sportdag groepen 5 t/m 8
Op woensdag 24 mei 2017 hebben de groepen 5 t/m 8
hun jaarlijkse sportdag. Meer informatie krijgt u via de
leerkrachten.
Voor de groepen 1 t/m 4 is deze dag een gewone
schooldag van 08.30-12.00 uur.

4. Persbericht bieb
In de bijlage vindt u een persbericht van de bibliotheek.
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

