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Wist  u dat: 
.... op dinsdag 12 april het praktisch verkeersexamen plaatsvindt voor groep 7 en 8 
….. er op Goede Vrijdag 15 april geen school is en we dus tot en met maandag kunnen  
      genieten van een lekker lang Paasweekend 
…..groep 8 op woensdag 20 en donderdag 21 april deelneemt aan de IEP eindtoets 
…..de meivakantie weer bijna voor de deur staat (25 april t/m 6 mei) 
…..er daarom op maandag 9 mei weer een luizenscreening is.  

 

 

Welkom 

Deze maand komen Gijs Vullings en Milou en Noud Higgins bij ons op school in leerplein 1.  

Wij wensen hen van harte welkom en een fijne tijd bij ons op ’t Kendelke toe.  

Jarig 
Op 10 april is onze directrice Daniëlla jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.  

 

Berichtje vanuit het leerplein onderbouw 

Hooggeëerd publiek! Heeft u het al gehoord? Op 21 april is er een circusvoorstelling in de onderbouw. De kinderen 

maken deze voorstelling helemaal zelf. Er is druk nagedacht over de acts, kleding en de indeling van de zaal. We 

hebben het gehad over rijnummers, stoelnummers, wie er werken in het circus, tribunes, de piste en welke spullen 

er allemaal in het circus zijn. De kinderen hebben zelf hun ouders al 

uitgenodigd voor de voorstelling. De uitnodiging maakten ze zelf. 

Met de attributen zijn de kinderen nu druk bezig. Zo zijn ze 

bijvoorbeeld bezig om de halters/gewichten  

voor de sterke mannen te maken van papier-maché. Heerlijk met je 

handen in de lijm! 

De kaartjes met het juiste rij- en stoelnummer  worden nog zelf 

gemaakt, nog goed oefenen en dan zijn we klaar voor een prachtige 

circusvoorstelling! 

 

Bag2School 

Zoals al eerder gecommuniceerd via het ouderportaal houden we in samenwerking met de 

WOK binnenkort een kledinginzamelingsactie waarvan de opbrengst bestemd is voor het 

aanvullen van onze activiteitenpot. De uiteindelijke ophaaldatum is vrijdag 20 mei maar ruim 

voor die tijd ontvangt u meer informatie en zakken om de niet gebruikte kleding van u of uw 

kind in te verzamelen. 



't Briefke     Nieuwsbulletin 

 
 

Nieuwsbrief ’t Kendelke schooljaar 2021 – 2022 
 
 

Verkeersexamen theorie 

Op donderdag 31 maart hebben de leerlingen van groep 7 en 8 het 

theoretisch verkeersexamen afgelegd. Van de 25 deelnemers zijn er 22 

geslaagd; proficiat allemaal. De andere 3 leerlingen krijgen volgende 

week een herkansing, succes hiermee! 

 

 

Eindtoets  
Aan het eind van de basisschool maken alle kinderen een eindtoets. Sinds enkele jaren nemen we de IEP als 
eindtoets af (IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs). De IEP eindtoets meet de verplichte vaardigheden 

lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over 
het referentieniveau dat het kind beheerst én geeft een advies voor een 
schoolniveau. De school gebruikt de resultaten als evaluatie van het 
onderwijsaanbod. Op woensdag 20 en donderdag 21 april nemen de kinderen van 
groep 8 deel aan de eindtoets. Wij wensen hen veel succes!  

 

Zelftesten 

Vanwege de versoepeling van de corona maatregelen vervalt het advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 

om twee keer per week preventief een zelftest te doen. Wel blijft het advies om bij klachten te testen. Tot 1 juni 

blijven zelftesten voor alle kinderen op school beschikbaar. Mocht u zelftesten nodig hebben, kunt u (of uw 

kinderen) deze bij juf Daniëlla ophalen. Ze worden niet langer twee wekelijks in groep 6, 7 en 8 uitgedeeld.  

 


