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Belangrijke data:
● woensdag 16-03-2022 studiedag V&V alle leerlingen vrij
● woensdag 23-03-2022 meester-en juffendag alle leerlingen om 12.00 uur uit
● vrijdag 08-04-2022 schoolreisje groep 3 t/m 7
● vrijdag 15-04-2022 Goede vrijdag alle leerlingen vrij
● maandag 18-04-2022 Tweede paasdag alle leerlingen vrij
● vrijdag 22-04-2022 sportdag alle leerlingen om 12.00 uur uit
● vrijdag 22-04-2022 start meivakantie alle leerlingen 2 weken vrij

Belangrijk om te weten:

Eindtoets groep 8
Op woensdag 20 april en donderdag 21 april hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets. In de
ochtend werken de kinderen aan taken als rekenen, spelling en taal.
Na de meivakantie volgt de uitslag. De ouders van groep 8 krijgen van Nady meer informatie via
Parro. Ook ontvangt u een informatieboekje over de eindtoets.

Audit
Op dinsdag 19 hebben vindt er een interne audit plaats op school. In deze audit wordt de
onderwijskwaliteit van de Zilvermaan Bloemstede door een extern team bekeken. Het auditteam
gaat lessen bekijken, documenten doorlezen en in gesprek met leerkrachten en kinderen.

In de Zilvermail van mei wordt u hier verder over geïnformeerd.

Schoolreisje
Op vrijdag 8 april gaat groep 3 t/m 7 op schoolreisje naar
Dierenpark Amersfoort (gr 3-5) en de Efteling (gr 6-7). Het
schoolreisje moet nog betaald worden.
Op vrijdag 25 maart .om 08.30 zitten er OR leden in de hal om
het geld van het schoolreisje in ontvangst te nemen. Graag
contant en gepast betalen.
U kunt het schoolreisje ook via de U-pas betalen. Loop in dit
geval even langs Addy.
U ontvangt nog een brief van de commissie met meer informatie
over de schoolreis.

Basisschool de Zilvermaan / Bloemstede 225 / 0346-564871 / www.dezilvermaanbloemstede.nl



Sportdag
Op vrijdag 22 april zijn de koningsspelen. Dit jaar doen we daaraan mee. Dat betekent dat we met
alle kinderen starten met een ontbijt in de klas. Vervolgens gaan we met alle groepen het liedje van
Kinderen voor Kinderen zingen en dansen. Op 25 maart wordt dit lied bekend gemaakt en gaan we
starten met oefenen.
De sportdag wordt dit jaar georganiseerd op school. We hebben meerdere korte sportactiviteiten
voor de kinderen georganiseerd.
Meer informatie volgt via een brief van de sportdagcommissie.

Leuk om te weten

Door het opheffen van alle maatregelen kunnen alle geplande activiteiten weer doorgaan. Tot de
zomervakantie staat het volgende nog gepland:

● Meester-en juffendag (23 maart)
● Schoolreis  (8 april)
● Sportdag  (22 april)
● Pasen  (14 april)
● Schoolkorfbaltoernooi
● Kamp groep 8 (8-9-10 juni)
● Afscheidsavond groep 8  (4 juli)
● Zomerfeest  (6 juli)
● Open podiums (de groepsleerkracht neemt contact op welke datum)
● Activiteiten vanuit Kunst Centraal

Foto’s werkinloop kleuters:
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