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CITO EINDTOETS GROEP 8
De scholen zijn gekozen, het afscheid wordt voorbereid… we moeten over enige tijd
helaas onze groepers-8 uitzwaaien.
Zij zijn toe aan een nieuwe stap en kijken uit naar hun toekomst als middelbare
scholier.
Zo’n laatste jaar groep 8 is er één van grootse activiteiten, zoals die schoolkeuze.
En het schoolkamp. En de eindmusical.
En tussen al die bedrijvigheid door is er dit jaar ook nog heel veel aandacht geweest
voor het gewone schoolwerk. Uiteraard!
En dan komt dat moment in april dat je allemaal die eindtoets CITO moet gaan
maken. Na 8 jaar basisonderwijs en 8 jaar citotoetsen is dit die ene, die spannende
toets. Maar wat hébben jullie ook hier weer enorm goed je best op gedaan, jongens
en meiden!
En wat zijn we trots op jullie!
Iedereen heeft een score waar je vooral ook zélf heel trots op mag zijn!
Onze schoolscore is 538,6, dit is ruim boven het landelijke gemiddelde van 535,7.

Jongens en meiden, succes met nog een paar weken lekker werken op school
én alle voorbereidingen voor jullie afscheid.

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Enkele weken geleden hebben alle leerlingen van groep 7 al het theoretisch
examen voor verkeer afgelegd. Dat is voor iedereen goed verlopen, waarmee deze
De Zilverspar 14
week iedereen mee mocht doen aan het praktijkexamen.
2661 AP Bergschenhoek Eerst een fietsencontrole, omdat je als verkeersdeelnemer verantwoordelijk bent
voor een technisch veilige fiets met o.a. een goede bel en verlichting. Alle fietsen
010-5214555
zijn goedgekeurd, dus er kon gefietst gaan worden afgelopen woensdagochtend.
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Tot onze grote vreugde kunnen wij u hierbij mededelen dat alle leerlingen zijn
geslaagd!

Gefeliciteerd, jongens en meiden!

VERKIEZINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Er hebben zich twee ouders kandidaat gesteld voor de MR. Enorm fijn!
U krijgt binnenkort een brief waarin de kandidaten zich aan u voorstellen en daarnaast krijgt u
gelegenheid om uw stem uit te brengen op de kandidaat van uw keuze.

JUFFENDAG OP KOMST
Op woensdag 3 juli zullen alle juffen hun verjaardag vieren op onze juffendag! De kinderen en u
als ouders zullen hier binnenkort meer informatie over krijgen.
Wat we al wel kunnen verklappen is dat het thema “PYJAMAPARTY” is!

IPC UNITS WEER VOLOP IN BEWEGING
De laatste IPC periode van dit schooljaar heeft weer heel veel mooie units! En het leukste is dat
ze eigenlijk allemaal met reizen te maken hebben.
In groep 1/2 en groep 2/3 is de unit “VAN A NAAR B”. Een heel mooi thema dat al is gestart met
een bezoekje van een heuse politieauto!
En in de groepen ontstaan inmiddels ontzettend leuke hoeken vol gereedschap, banden,
miniauto’s en nog veel meer.
Over een paar weken kunt u vast en zeker langs komen voor een APK-keuring of bandenwissel.
In groep 3/4 is de unit “VAKANTIE – plaatsen waar mensen naar toe gaan”. En we zijn er nu al
achter…, je kan naar héél veel plekken in de wereld!
In groep 4/5 en groep 6 is de unit “LUCHTHAVENS EN VERVOER”. En daar is zoveel over te
leren, meer dan over vliegtuigen alleen! Want vanaf een luchthaven kun je overal ter wereld
komen. En dat is ver, hoor!
In groep 7 en groep 8 is de unit “DE VAKANTIESHOW”. We leren van alles over toerisme en ook
over marketing. Dus ouders…, houdt uw kinderen in de gaten, want voor u het weet hebben ze u
een vakantieboeking aangepraat!
Met zoveel thema’s in dezelfde sfeer zijn we ons dit keer ook schoolbreed aan het voorbereiden
op een mooie gezamenlijke afsluiting van deze IPC-periode. U hoort hier binnenkort meer over,
maar de datum is al bekend. Dat is woensdag 26 juni.

AVOND-4-DAAGSE
Vorige week heeft u een brief ontvangen over de avond-4-daagse, die 25 – 28 juni plaatsvindt.
Mocht u met school willen meelopen kunt u tot uiterlijk dinsdag 28 mei het formulier en het geld
op school inleveren. Wij zorgen dan dat alle aanmeldingen bij de organisatie terechtkomen. De
medaille-uitreiking is op de laatste avond bij de stand van CBS Boterdorp.
Uiteraard kunt u zelf ook u en uw kinderen rechtstreeks inschrijven bij de organisatie. En mocht u
dan tóch gezellig met de schoolgroep mee willen wandelen bent u welkom. Medailles zijn dan
alleen niet bij de Boterdorp-stand, maar bij de organisatie zelf op te halen op de laatste avond.

OPROEP BIEB-OUDERS
Voor het aankomende schooljaar zoeken wij 2 ouders die op de woensdagochtenden
van 8.30 – ca. 9.00 uur de schoolbibliotheek willen regelen voor de leerlingen uit de groepen
3 t/m 8. U kunt zich aanmelden via info.boterdorp@spectrum-spco.nl of bij de leerkrachten.
Onze huidige BIEB-moeders, Wilma en Ellen, stoppen er na vele jaren mee. Simpelweg omdat
van hen beiden hun jongste kind dit jaar groep 8 verlaat.
En dat na zoveel inzet de afgelopen vele jaren.
Bedankt voor alles, dames!

WÁT EEN MOOIE SCHOOLREIZEN!
Heerlijke temperaturen, blauwe luchten, zonnestralen… allemaal ingrediënten voor een mooie
dag! En dat precies op zó’n dag het schoolreisje op het programma staat is dan echt een cadeau.
De kinderen en begeleiders hebben zowel in het Plaswijckpark met de groepen 1/2 en 2/3 als in
Drievliet met de groepen 3/4 t/m 7 een supermooie dag gehad!
Fijn dat jullie zo hebben genoten, jongens en meiden! Lekker hè, een dagje geen rekenen en
taal. En voor de ouders zetten wij op Social Schools een aantal foto’s, om nog even mee na te
genieten.
Maar om te zien hoe napret werkt, hier alvast twee prachtige verftekeningen van kleuters die hun
mooiste moment van gisteren mochten vastleggen…

Liene op de trampoline

Milan op de skelter

MUSICAL IN 1 DAG - UITNODIGING
In de bijlage vindt u nog een uitnodiging van de Hervormde Gemeente Bergschenhoek voor de
MUSICAL IN 1 DAG – ESTHER.

