
 

Praktisch Verkeersexamen 

groep 7 & 8 

De datum voor het praktische 

verkeersexamen is bekend. 

Op maandag 31 mei staat het 

examen voor de leerlingen van 

groep 7 en 8 op de agenda! 

De fietsen zijn vorige week al 

gekeurd door het Fietsmannetje! 

Zorg ervoor dat je fiets in orde is 

voor je examen.  

De fiets zal gecontroleerd worden 
op de volgende punten: 
1. Stuur, balhoofd, bel, 

handvatten; 
2. Remmen, remkabels, 

remblokjes, voor- en 
achterband; 

3. Verlichting, rode reflector 
achterzijde, zijreflectie in de 
wielen, pedaalreflectie; 

4. Pedalen, trapas, goed slot en 
algehele staat van onderhoud. 

 

 
 
De route van het verkeersexamen 
is al via SchouderCom naar jullie 
verstuurd.  
 
Het zou fijn zijn voor uw kind om 
de route al een keer samen te 
fietsen.  
 
 
 
 

 

 

Resultaten Cito-toetsen 

Zoals in de vorige nieuwsbrief 

geschreven zijn de afgelopen 

periode de Cito-toetsen bij uw 

kind afgenomen.  

N.a.v. deze toetsen zijn de toets- 

gegevens geanalyseerd en is er 

gekeken op welke onderdelen 

van de verschillende vakken uw 

kind of de hele groep nog extra 

instructie en begeleiding nodig 

heeft, zodat wij het onderwijs 

hierop kunnen aansluiten. 

Indien de leerkracht van uw kind 

het noodzakelijk vindt de toets- 

resultaten met u te bespreken, 

zullen zij via SchouderCom 

contact met u opnemen. 

Mocht u de toets-resultaten  

sowieso graag willen ontvangen, 

dan kan dit uiteraard.  

Stuur in dit geval even een mail 

aan de leerkracht(en) van uw 

kind.  

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

• Week 15 & 16 

Praktische 

verkeerslessen. 

 

• Dinsdag 20 & 

woensdag 21 april 

IEP- Eindtoets groep 8. 

 

• Donderdag 22 april 

Koningsspelen. 

 

• Maandag 26 april 

Studiedag – alle 

kinderen vrij! 

 

• Dinsdag 27 april 

Koningsdag – alle 

kinderen vrij! 

 

• Donderdag 29 april 

Speelgoedmiddag 

groep 1 & 2. 

 

• Zaterdag 1 mei t/m 

zondag 16 mei 

Mei- Vakantie. 

 

 

 



Webinar Corona en bewegen 

 

Corona maakt dat bewegen en 

vooral ook sporten een stuk 

moeilijker. Sporten met zijn 

tweeën of maximaal in kleine 

groepjes. Jongeren wel, 

volwassenen niet. Regels die 

steeds veranderen. Maar ook 

bewegen staat onder druk; je 

hoeft niet naar school te fietsen 

en is het nou wel zo leuk om ’s 

avonds een rondje te wandelen 

met je moeder of je zoon? En 

dan de coronakilo’s van wege 

het vele (binnen) zitten. 

Genoeg vragen en ergernisjes! 

In het webinar gaan we in op 

het verband tussen humeur, 

kilo’s, concentratie, goed gevoel 

en bewegen. Wat is de 

samenhang daartussen en nog 

belangrijker welke praktische 

tips hebben we voor bewegen? 

Wat kunt u zelf doen en wat 

wordt er voor u/ jou 

georganiseerd in Noordwijk 

Dit webinar is zowel voor ouders 

als voor kinderen en jongeren. 

Let op: de naam die u invult op 

het registratieformulier zal 

tijdens het webinar zichtbaar 

zijn in de chat.  

U mag ook alleen uw initialen 

invullen. 

Wanneer: Donderdag 15 April, 

start om 20.00 uur  

  
Voor informatie en aanmelden: 
  
https://www.cjgnoordwijk.nl/sh

owevents.asp?ac=view&evt_id=

63218&cat_id=-1 

Nieuws uit groep 7/8 

In groep 7/8 hebben de kinderen 

proefjes met eieren gedaan 

waarin het onderwerp ‘luchtdruk’ 

aan bod kwam.  

De lessen komen uit onze 

methode voor wereldoriëntatie 

‘Blink’! 

 

Intelligentietest op 1 april       

 

Op donderdag 1 april moesten de 

kinderen uit groep 7/8 een 

intelligentietest maken. 

Juf Marie-José vertelde dat deze 

test meegenomen zou worden bij 

de beoordeling van de eindtoets 

en de vervolgstap naar het V.O.  

Alle kinderen begonnen ‘braaf’ 

aan de toets.  

Na 10 minuten viel bij sommige 

leerlingen het kwartje …. 1 april  

  in je bil! 

Koningsspelen 2021 
 

 
 

Op donderdag 22 april vieren wij 

de Koningsspelen bij ons op 

school! 

 

De commissie, die uit OV leden 

en leerkrachten bestaat, is al 

druk met alle voorbereidingen 

om er voor iedereen een 

coronaproof festijn van te 

maken! 

 

Voor groep 3 t/m 8 zullen de 

spelen zich in de gymzaal, tijdens 

de les van juf Sabine 

plaatsvinden. De Koningsspelen 

voor groep 1 en 2 vinden op 

school plaats.  

 

De kinderen krijgen deze dag ook 

nog bezoek van Sjefkok en 

Nietsnut. Wie dat zijn? Dat blijft 

nog even een verrassing! 

 

Wij maken er een gezellige, 

sportieve dag van. 
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