
 

 

 

 

 
 
 

De zomer begint 21 juni. Dan is het alweer 
de langste dag. Alles in de tuin is aan het 
groeien. We eten al aardbeien uit onze 
schooltuin.. 
De vaders worden op vaderdag in het 
zonnetje gezet.  
In deze maand vieren op 22 juni alle 
meesters en juffen hun verjaardag. 
Op naar de zomer met hopelijk weer minder 
Coronabeperkingen. 
 

 
Gemeentelijke sportdag 17 juni 
Ieder jaar organiseert de gemeente een sportdag voor de 
groepen 3-8. De studenten van de sportopleiding aan het Cios 
organiseren deze leuke activiteiten. Dit jaar organiseren zij 
donderdag 17 juni de sportochtend bij ons op school. 
-De groepen 3 en 4 gaan samenwerkingsspelen doen 
-De groepen 5 en 6 lopen een speurtocht door Rilland  
-De groepen 7 en 8 gaan teamspelen doen 
Alle kinderen worden in gemakkelijke (sport-)kleding op school 

verwacht. Groep 5/6 heeft goede schoenen aan (geen slippers). De kinderen nemen zelf hun 
eten en drinken mee. 
 
Ook groep 1 en 2 sport natuurlijk gezellig samen op deze dag. Tijdens het buitenspelen doen 
we samen een sportactiviteit.  

 
Nieuw spelmateriaal: 
De AC organiseert jaarlijks de Amaryllisbollen verkoop. 
Het opgehaalde geld wordt besteed aan nieuw 
spelmateriaal. Dit jaar wordt er nieuw buitenspeelgoed 
voor de groepen 1 t/m 8 aangeschaft. De leerlingenraad 
heeft samen met de groep een top 5 samengesteld. Om 
het lijstje compleet te maken zijn wij op zoek naar een 
kwalitatief goede skelter. Denk aan het merk: Mammoet. 

Heeft u nog een goede skelter staan? En wilt u de skelter aan de school verkopen? Mail dan 
naar: larissa.staritsky@stichtingsom.com 
  

CITO 

Vanaf maandag 7 juni worden er weer drie weken lang Cito´s afgenomen in groep 3 tot en 

met 8. De kinderen mogen weer laten zien wat ze allemaal geleerd hebben de afgelopen tijd!  

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd naar bed gaan, zodat ze goed uitgerust zijn?  
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Meester- en juffendag  

 
Op dinsdag 22 juni vieren wij de verjaardagen van de juffen 
en meesters. De AC verzorgd deze feestelijke dag. Wil jij 
jouw meester en/of juf in het zonnetje zetten? Maak thuis 
een mooie tekening of knutselwerkje. Je kunstwerk kan jij 
dinsdag 22 juni aan jouw juf of meester geven. De 
meesters en de juffen zorgen voor een gezonde traktatie. 
De kinderen hoeven deze dag geen 10 uur hapje mee te 
nemen. 
En de meesters en juffen vinden het superleuk als jullie 
verkleed komen. 

 
 
Uitslag AMNtoets groep 8 
 
Ondanks dat er voor alle leerlingen van groep 8 al de schoolkeuze vaststond, is het toch 
spannend wanneer de definitieve uitslag komt van de AMN eindtoets. 
Iedereen is blij, want de uitslag was zodanig, dat het niveau voor iedereen is wat we ervan 
verwacht hadden. Prima gedaan!! We zijn allemaal super trots op jullie. 
 
Uitslag AMNtoets groep 7 
 
Ook de leerlingen van groep 7 hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de 
voorspellende toets voor de middelbare school. Ook daar hebben we met belangstelling naar 
uit gekeken. We zijn trots op de resultaten van groep 7. Elke leerling heeft een overzicht 
gekregen waarop staat wat het verwachte uitstroom niveau kan worden. We hebben nog een 
heel schooljaar om dat doel voor ogen te houden en uiteindelijk te bereiken. 
We zijn natuurlijk ook erg trots op jullie met de geleverde prestatie! Super!! 
 
MR 

Op 19 april hebben we weer een MR-vergadering gehad. Deze vergadering ging over 

verschillende dingen. Het belangrijkste dat hieruit naar voren is gekomen, is de 

verkeerssituatie rondom het halen en brengen. Ondertussen heeft u hierover een brief 

ontvangen en is de nieuwe situatie ingezet. Er staan twee ouders die ervoor zorgen met 

pionnen dat de auto´s niet in de oversteekplaats kunnen parkeren. Daarnaast zorgen zij 

ervoor dat de kinderen veilig kunnen oversteken naar hun papa en mama. Ook zien we dat 

steeds meer mensen de auto iets verder weg zetten, zodat de situatie overzichtelijk blijft. 

Ook buurtbewoners zijn overwegend positief, waar wij erg blij mee zijn.  

Dank u wel allemaal voor de medewerking. Binnenkort ontvangt u nog een brief over de 

evaluatie van de nieuwe verkeerssituatie.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Oudergesprekken en portfolio's 
In de week van 12 juli vinden de oudergesprekken plaats. 

Deze zullen zoals de richtlijnen het ook voorschrijven 

plaatsvinden via Teams (videobellen). Helaas mag dit niet 

op school. 

Aan het eind van die week gaan de portfolio’s mee. Een 

aantal kinderen hebben deze nog niet mee teruggenomen 

naar school. Wilt u ze mee terug naar school geven zodat 

wij ze kunnen vullen? 

 

Gymzaal en schoolzwemmen 

Zoals u wellicht heeft gehoord en gelezen kunnen er weer 

steeds meer dingen. De versoepelingen gaan heel snel 

op dit moment in Nederland. We lopen er alleen wel 

tegenaan dat we als onderwijs nog niet alles kunnen of 

mogen. Zo mogen we gebruik maken van de gymzaal, 

maar vinden wij als school het op dit moment nog niet 

verstandig om deze te gebruiken. Dit omdat onze 

buurscholen deze ook gebruiken en we in de knoei komen met de verkeersstromen en wie 

wat allemaal gaat desinfecteren. Gezien de nog steeds hoge besmettingscijfers op 

Reimerswaal willen wij het risico nog niet nemen. Vandaar dat wij de komende weken tot aan 

de zomervakantie lekker op het schoolplein gymmen. Na de zomervakantie kijken we of het 

weer mogelijk is. 

Dit alles geldt ook voor het schoolzwemmen van dit schooljaar. Hier 

gaan de leerlingen samen met juf Jacqueline met de bus naar Den 

Inkel. Busvervoer is op dit niet toegestaan en daarom is er in 

samenwerking met Den Inkel voor gekozen om tot aan de 

zomervakantie geen schoolzwemmen te verzorgen. 

We begrijpen dat dit voor de zwemontwikkeling richting het A-diploma 

niet meewerkt, maar  we gaan richting volgend schooljaar kijken wat 

we kunnen betekenen voor zowel groep 3-4 als groep 5. 

De kosten van het schoolzwemmen voor dit schooljaar zullen aan u worden terugbetaald. 

 

Agenda 

Onderwerp Omschrijving Datum 

Sportdag  Donderdag 17 juni 

Meesters en juffen feest  Dinsdag 22 juni 

Fietsexamen groep 7 en 8 fietsexamen Dinsdag 29 juni 

   

 

De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn ook te vinden op onze website. 
Bezoek onze website: www.obs-dereigersberg.nl 

 

http://www.obs-dereigersberg.nl/

