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JAARGANG 26,  NUMMER 18     18 mei 2018 

      17  juli 2017 

Agenda 
 
20 en 21 mei  Pinksteren 
22 mei   Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
28 mei t/m 8 juni  Cito weken 
4 juni  MR vergadering 
6 t/m 8 juni  Schoolverlaterskamp 
 
 

Pleinkanjers:  
Deze week hangen de foto in de hal van het 

hoofdgebouw en de Gentiaan.    

Olifanten: Jasper 

Acrobaten: Noa, Lewis  

Orkest:                 Petra      

Leeuwen:             Yenthe  

Oranje:                 Rinny    

  

 
Studiedag 
A.s. dinsdag 22 mei is er voor de leerkrachten een 

studiedag. 

Alle leerlingen zijn dan vrij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITO-toetsen 
Op 28 mei starten de Cito-weken. Dan worden weer bij alle 

kinderen de Cito-toetsen afgenomen. 

De leerlingen worden op hun eigen niveau getoetst voor de 

vakgebieden: technisch- en begrijpend lezen, rekenen, spelling 

en woordenschat. 
Een deel van de toetsen nemen we digitaal af en een deel op 

papier. 

Wij verzoeken u dan ook om uw kind zo min mogelijk te laten 

verzuimen en afspraken voor dokters- en tandartsbezoek buiten 

schooltijd te plannen.  

Belangrijk voor een goed resultaat 

is ook voldoende nachtrust en een 

gezond ontbijt. 

 

 

Nieuwe leerlingen 
De afgelopen week is er weer een aantal nieuwe leerlingen 

op de Trapeze bij gekomen. 

Bij de Clowns zijn dit Liam, Bram en Nova. Acrobaten hebben 

uitbreiding gekregen van Esmay. 

In groep Rood is Linus erbij gekomen. 

Hartelijk welkom allemaal en we hopen dat 

jullie je snel helemaal thuis zullen voelen op 

de Trapeze!  

 

 

PBS  
Het thema voor komende week is toiletbezoek. 

Toiletbezoek lijkt zo eenvoudig, maar wat kan er veel mis gaan 

en dus ook veel goed gaan. Je kunt van alles en iedereen 

onderweg tegenkomen, er zijn afspraken over handen wassen, 

toiletpapier en noem maar op. De komende week gaan we al 

deze afspraken weer eens extra onder de aandacht brengen. 

 

 

Goed Gedaan 
Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema 

‘Eerlijk waar?’ 

Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze 

dat niet altijd. Een smoesje vertellen is soms erg gemakkelijk, 

en een keer opscheppen kan heel leuk zijn. Maar kinderen 

kunnen natuurlijk ook echt jokken uit schaamte of angst voor 

boosheid en straf. Dat volwassenen ook niet altijd eerlijk zijn, 

maakt het voor kinderen soms extra verwarrend. 

In de klas komt het volgende aan de orde: 

• Iedereen overdrijft weleens of schept weleens op. 

• Soms jok je als je je schaamt voor wat je deed, of als je 

  bang bent voor gemopper of straf. 

• Het verschil tussen ‘expres’ en ‘per ongeluk’. 

• Over belangrijke dingen moet je eerlijk tegen elkaar zijn, 

  zodat je elkaar kunt geloven en vertrouwen. 
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