
  

 

  

 

 

 

Zendingsgeld van de afgelopen periode 

Het collectegeld dat leerlingen mee hebben genomen is geschonken aan The Rose 

Pokua Foster Home & School in Ghana. Streekgenoot Anne Mijnheer zet zich al jarenlang 

in voor de kinderen die verblijven in het weeshuis en hier onderwijs volgen. Momenteel is 

er behoefte aan financiële hulp om de schoolbus te repareren, zodat iedereen weer naar 

school kan. Er is 103,53 euro overgemaakt! 

 

Verjaardagen 

In maart mogen we de volgende leerlingen feliciteren:  

Naam Groep Verjaardag 

Desten 3 3 april 

Justin v/d P. 6 5 april 

Lotte  5 10 april 

Ravi 1 11 april 

Maudi 2 14 april 

Tim  5 14 april 

Thirza 3 18 april 

Tom  6 24 april 

Jayce 1 25 april 

Jaylinn 1 25 april 

 

Nieuwe leerlingen 

In april mogen we Luuk en Mike welkom heten op onze school. We wensen jullie een 

plezierige en leerzame tijd toe op school. 

 

Pasen en Goede Vrijdag 

Vandaag vierden wij Pasen op school. Op zowel Goede Vrijdag (2 april) als Tweede 

Paasdag (5 april) zijn alle leerlingen vrij. 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 maart vinden de Koningsspelen plaats. In tegenstelling tot voorgaande 

jaren, worden de activiteiten in en rondom school georganiseerd. Alle leerlingen mogen 

op deze dag in het oranje of rood, wit, blauw verkleed naar school. 

 

 

 

 

CNBS Windesheim 

info@cnbs-windesheim.nl 

http://www.cnbs-windesheim.nl 

0523-241318 
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Vakantie 

De meivakantie duurt van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei. 

 

Ouder- en rapportgesprekken 

Inmiddels is de periode met voortgangstoetsen afgerond. In de komende periode zullen 

groepsleerkrachten de resultaten analyseren, plannen maken en rapporten samen 

stellen. Na de meivakantie ontvangt u van de leerkrachten van groep 1 t/m 7 een 

uitnodiging voor een ouder- /rapportgesprek. Bij groep 8 worden enkel nog gesprekken 

gevoerd als de uitslag van de eindtoets hier aanleiding voor geeft. 

 

Eindtoets 

Groep 8 neemt in april deel aan de Cito Eindtoets. Deze toets is verdeeld over twee 

dagen; dinsdag 20 en woensdag 21 april. We wensen de leerlingen van groep 8 veel 

succes toe! 

 

Verkeersbrigadiers 

De OR is naarstig op zoek naar verkeersbrigadiers. Voor het komende schooljaar ontstaat 

er door het afzwaaien van enkele brigadiers een groot gat in de planning. U ontvangt via 

uw zoon/dochter komende week een brief ontvangen waarop u aan kunt geven of uw in 

de gelegenheid bent om een steentje bij te dragen. Opa’s en oma’s zijn uiteraard ook van 

harte welkom bij de brigadiers.  

 

Projectperiode 

Van dinsdag 6 tot donderdag 15 april werken aan alle groepen aan het project ‘De 

Wereld’. De groepsleerkrachten hebben voor hun klas een land uitgekozen dat in deze 

periode centraal staat tijdens de lessen. Via Parro en Facebook zullen we u op de hoogte 

houden door middel van foto’s en verslagen. 

 

Wij wensen iedereen prettige Paasdagen toe. 
 

 

 

 

 

 


