NIEUWSBRIEF
CBS BOTERDORP

vrijdag 12 april 2019

THEORIE-EXAMEN VERKEER
Vorige week heeft groep 7 het theorie-examen voor verkeer afgelegd. De kinderen
hadden uiteraard veel gestudeerd op alle verkeersregels en geoefend met
voorbeelden om te begrijpen in welke situatie een regel van toepassing is.
Wij kunnen u vol trots mededelen dat ALLE KINDEREN zijn geslaagd!
In mei volgt nog het praktijkexamen.
Dus jongens en meiden…, zorg dat je alle regels goed in je hoofd houdt. Je hebt ze
straks ook op de weg nodig.
Het gaat ook in mei vast goedkomen! Veel succes alvast!

EXCURSIE GROEP 3/4
In groep 3/4 werken de kinderen al een aantal weken over het thema
‘GEBOUWEN’.
Deze week zijn ze om die reden op excursie geweest naar Rotterdam en hebben
daar een rondleiding gehad in de Kubuswoningen en de Markthal.
De reis er naartoe was al spannend en superleuk, want de kinderen zijn met de
metro naar de stad gegaan.
De rondleiding was erg leuk. Een Kubuswoning blijkt dus best wel klein, de Markthal
daarentegen is supergroot!
Op Social Schools vindt u nog een foto van de groep!

EINDTOETS CITO OP KOMST VOOR GROEP 8
CBS Boterdorp
De Zilverspar 14
2661 AP Bergschenhoek
010-5214555
www.cbsboterdorp.nl

info@cbsboterdorp.nl

Volgende week is een belangrijke schoolweek voor onze groepers-8! De CITO
Eindtoets is dan aan de beurt om gemaakt te worden.
Jongens en meiden, jullie hebben allemaal al heel veel goeds laten zien in de
afgelopen jaren bij ons op school. Dus wij weten allang wat jullie allemaal kunnen!
Wij hebben er alle vertrouwen in dat jullie volgende week ook jezelf weer kan
bewijzen wat je allemaal kan en weet.
Wij zullen op school uiteraard heel rustig zijn om jullie vooral niet te storen tijdens
het maken van de toets.
Tip van ons: Steeds goed lezen, rustig nadenken en met vertrouwen in jezelf het
antwoord geven. Dat komt helemaal goed!
Maak er een mooie week van!
En wij wensen jullie vooral ook heel veel succes!

SCHOOLREIS – REMINDER BETALING
Mocht u er nog niet aan gedacht hebben vragen wij u om op korte termijn de schoolreisgelden
over te maken. In de vorige nieuwsbrief heeft u alle informatie ontvangen die u hiervoor nodig
heeft. Alvast bedankt!

INSCHRIJVEN BROERTJES EN ZUSJES OP BOTERDORP
Mocht u naast uw schoolgaande kinderen ook nog jongere kinderen hebben, willen wij u erop
attenderen dat iedere leerling uit een gezin apart moet worden ingeschreven.
Dus mocht uw peuter rond de twee jaar oud of iets ouder zijn nodigen wij u van harte uit om op
school een inschrijfformulier te komen ophalen.

AGENDA VOOR DE KOMENDE PERIODE
Vandaag waren de Koningsspelen en zo gaan we nu een periode tegemoet waarin regelmatig
iets bijzonders op de schoolagenda staat.
Wij zetten ze voor u even op een rijtje:
donderdag 18 april 2019
vrijdag 19 april 2019
vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei
donderdag 23 mei 2019
donderdag 30 + vrijdag 31 mei
maandag 10 juni 2019
dinsdag 11 juni 2019
vrijdag 14 juni 2019

Paasviering
Goede Vrijdag (iedereen vrij en start meivakantie)
meivakantie
schoolreis groepen 1 t/m 7
Hemelvaartweekend
Tweede Pinksterdag
studiedag team (lesvrije dag voor alle leerlingen)
groep 3 t/m 8 om 13.30 uur uit (personeelsuitje Spectrum)

UITNODIGING DODENHERDENKING VOOR DE LEERLINGEN
VAN DE GROEPEN 6, 7 en 8
In de bijlage bij deze nieuwsbrief sturen wij een uitnodiging van de gemeente voor de groepen 6,
7 en 8 om de dodenherdenking bij te wonen.

TALENTENBAL LANSINGERLAND – U MAG NOMINEREN
In de bijlage bij deze nieuwsbrief sturen wij u namens de gemeente Lansingerland een brief mee
over het Talentenbal 2019. Vorig schooljaar was het gezin Landveld, van onze eigen school,
genomineerd. Dit jaar kunt u uw nominatie ook kenbaar maken. In de brief leest u hier meer over.

WÁT EEN MOOIE KONINGSSPELEN!
Het was vandaag een zéér geslaagde Koningsspelendag! Het weer zat ontzettend mee, de
kinderen hebben geweldig genoten en waren heerlijk sportief. En de inzet van hulpouders was
geweldig. Bedankt iedereen! De organisatie, de hulpouders vandaag én de kinderen: onze
complimenten! We maken in Social Schools een fotoreportage voor u!

