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Agenda 

Maandag 11 april Juf Laura jarig 

Donderdag 21 april Koffieochtend 8.30 – 9.30 uur 

Vrijdag 22 april Koningsspelen, groep 1 ’s ochtends ook naar school 

Maandag 2 t/m vrijdag 13 mei Meivakantie 

 

Nieuws van de directie 
Voorscholen en 3,5 jarigen-regeling 
Zoals u bekend wil de gemeente Emmen op elke school een Peuterschool.  
Een mooie ontwikkeling omdat er dan een duidelijke doorgaande lijn is van vanaf 2,5 jaar 
met de basisschool. 
Bijna alle scholen in de Rietlanden hebben nu een peuterschool in hun school gevestigd.  
Vanaf het nieuwe schooljaar is het niet meer mogelijk dat 3,5 jarigen 1 of 2 dagdelen per 
week naar de basisschool gaan: deze afspraak is gemaakt met de basisscholen binnen de 
Rietlanden: de peuterschool biedt immers alle mogelijkheden! 
Vlak voordat een kind 4 jaar wordt, mag hij/zij 6 dagdelen komen wennen; dit gebeurt in 
overleg met de leerkracht.  
Voor vragen kunt u bij mij terecht. 
Vr.gr. Margriet Platzer-Maarsingh 
 

Algemeen 
Hulpouders gezocht 
Wij zijn op zoek naar ouders die op 22 april van 8.15u. tot 12.00u. kunnen 
helpen tijdens de Koningsspelen. Opgeven kan bij juf Dorien (groep 5/6).  
Bij voorbaat dank! 
 
 

Info  groepen 
Fietscontrole 2016 voor de groepen 5 t/m 8 
Groep 5 t/m 8 Fietsenkeuring  
Dinsdag 19 april houdt Veilig Verkeer Nederland de jaarlijkse fietsenkeuring bij ons op 
school.  
Misschien kunt u de fiets van uw kind thuis alvast even controleren? Vooral de remmen 
moeten goed zijn, anders wordt de fiets afgekeurd. We hopen op een mooi aantal 
goedgekeurde en veilige fietsen. Alle leerlingen van de bovenbouw nemen op deze ochtend 
de fiets mee.  www.vvn.nl  

Regel van de 

Week 

 

Niet spugen! 

http://www.diedeldoorn.nl/
http://www.vvn.nl/
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Bezoek onderduikershol 21 april groep 7 
Donderdagmiddag 21 april gaan de kinderen uit groep 7 een bezoek brengen aan het 
onderduikershol bij Valthe. Bij droog weer gaan we op de fiets. Wij zijn hiervoor op zoek naar 
4 ouders die mee willen fietsen óf rijden (bij regen). We zullen vertrekken om 12.15 uur. U 
kunt zich opgeven bij de leerkrachten. 
 
Route 8 Groep 8 
Na jaren de Cito eindtoets te hebben gedaan in groep 8 stappen we dit jaar voor het eerst 
over naar een nieuwe toets. Deze draagt de naam Route 8 en zal afgenomen worden op 
woensdag 20 april. Wij zijn van mening dat deze toets beter bij onze school past omdat het 
adaptief is en i.p.v. 3 ochtenden 1 ochtend test. Naast kennisvragen kijkt het ook naar het 
functioneren van het kind en dat vinden wij een pluspunt. Uiteraard is er meer informatie te 
vinden op de website: www.route8.nl   
 

Jarigen 
Groep 1: 16-04 Elinn Salomons 

Groep 2: 13-04 Logan Attema 

Groep 4: 16-04 Jeffrey Koster 
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