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Mooi schoon!  
Donderdagmiddag heeft groep 7/8, net als veel andere scholen, 
flink opgeruimd. Ze zijn met zakken en handschoenen gewapend in 
de omgeving op zoek gegaan naar zwerfafval. De actie wordt 
jaarlijks ondersteund door Rova en maakt leerlingen bewust van 
de overlast die zwerfafval kan geven. Alles ziet er weer opgeruimd 
uit.  
 

Schoolvoetbal  
Op woensdagmiddag 3 april hebben de 
leerlingen van gr. 7/8 meegedaan aan het 
jaarlijkse schoolvoetbal toernooi op de 
voetbalvelden van ‘de Olde Veste. 
Dit jaar deden we mee met de elftallen, dus moesten 
onze leerlingen op het grote veld spelen.  
Ondanks dat we een aantal middagen onder leiding van Sarisa 
(moeder van Dani) op het veld getraind hadden viel het onze 
jongens en meiden niet mee. 
We speelden in totaal 5 wedstrijden die we allemaal verloren. 
Toch wisten de kinderen zich voor elke wedstrijd weer op te laden 
en het plezier was er niet minder om. Het toernooi werd bij de 
elftallen gewonnen door de Bernardschool. 
 
Koningsspelen  
Op vrijdag 12 april nemen obs de Samensprong en de Wegwijzer 
deel aan de Koningspelen rondom de Zuidwester. 
We starten om 8.30 uur in de klas en gaan dan gezamenlijk naar de 
grote zaal voor het koningsontbijt.  Daarna opwarmen met het 
koningslied ‘de Pasapas.’ 
Vanaf 9.30 uur gaan de groepen 1 t/m 4 in en rond de school 
allerlei spelletjes doen en groep 5 t/m 8 krijgen leuke sportclinics 
in de gymzaal en op het veld bij de Zuidwester.  
U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om vanaf half 10 even te 
komen kijken bij de spelletjes! 
Rond 12 uur sluiten we af en is de onderbouw vrij. Groep 5 t/m 8 
blijft gewoon tot 14.15u op school. 

 

 
  

    
 

Kalender 
 
April 
 
8 
Streetwise 
 
11  
groep 7/8 gaat varen  
 
12  
Koningsspelen 
 
16 t/m 18  
Centrale Eindtoets groep 8  
 

18  
optreden groep 5/6  
 

18  
studiemiddag team: alle 
leerlingen om 12:00 uur vrij  
 
 
Meivakantie van 19 april t/m 5 
mei  
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Groepsindeling volgend schooljaar  
We zijn achter de schermen druk bezig met welke groepen we 
volgend jaar maken en wie de leerkrachten dan worden. Ook loopt 
er een sollicitatieprocedure voor locatie coördinator. Wanneer we 
een voorstel hebben, bespreken we dit met de stichting en de MR. 
Pas daarna kunnen we het aan ouders laten weten. Op dit moment 
is duidelijk dat we gaan werken met 4 combinatiegroepen, de hele 
week. Dat zijn 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Daarnaast is ook duidelijk dat er 
wat betreft de leerkrachten niet erg veel verandert.  
 
Verkeersexamen  
Deze donderdag is het verkeersexamen digitaal. Doordat veel 
leerlingen tegelijk probeerden in te loggen, liep de server vast. 
Volgende week maakt groep 7/8 het examen.   
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