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30 & 31 mei 
Vrij   

Hemelvaart  
 

3 juni 
Start 

Citotoetsen 
 

5 juni 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

10 juni 
Vrij 

2e pinksterdag 
 

14 juni 
Watersportdag 

Groep 8 
 

17 juni 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

26 juni 
Meesters- en 

juffendag 
 

28 juni 
Rapport 2 

 
1 juli - 5 juli 
10-minuten 
gesprekken 

 
8 & 9 juli 

Musical groep 8 
 

12 juli 
Leerlingen vrij 
Zomervakantie 

 
 

 
 

 
De IEP toets groep 8 
Wij zijn ontzettend verheugd om te melden dat wij als 
school de centrale eindtoets hebben behaald. De 
school heeft een score behaald dat past bij het 
landelijk gemiddelde en daar zijn we erg trots op. 
 

 
Herhaling: Citotoetsen 
Vanaf maandag 3 juni staan de Citotoetsen weer op 
het programma. In een periode van zo’n 2 à 3 weken 
maken de kinderen bijna iedere ochtend een Citotoets.  
 

 
Avondvierdaagse 
Een berichtje namens de Ouderraad: 
Volgende week begint de Avond4daagse van 3 t/m 6 
juni. De routes zijn te vinden op de website van opstap 
94 (www.opstap94.nl). Het is prettig wanneer u zelf 
ook de route bestudeert en zo nodig mee neemt. 
U bent verantwoordelijk voor uw eigen kind en we 
vragen u vriendelijk om achter de vlag van onze school 
te lopen. 
Alle avonden beginnen we met lopen om 18.00 uur bij 
SV Almere. Alleen donderdag beginnen we om 18.30 
uur. De medaille uitreiking vindt donderdagavond 
plaats op school, locatie de Bosgouw. 
De kinderen die mee doen aan de avond4daagse zullen 
maandag een bandje om krijgen, welke ze 4 avonden 

om moeten doen,  deze geeft 
recht op eten en drinken bij de 
drankenpost. Bij het rustpunt 
krijgen de kinderen wat lekkers 
in de vorm van een 
koekje/snoepje/zakje chips, dit 
omdat het ook een beetje feest 
is om met elkaar te lopen.  
Ook ontvangen de kinderen 
maandag van de leerkracht het 
rode Flierefluiter t-shirt. We 
vinden het leuk wanneer deze 
elke avond gedragen wordt.  
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