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Fietsexamen
Fietsexamen onder heerlijk zonnetje.
Afgelopen maandag hebben alle leerlingen van groep
7 meegedaan aan de praktische verkeersproef. Ze
moesten een route door Veghel fietsen en laten zien
dat ze veilig door het verkeer konden gaan. De route
hadden ze al ruim van tevoren gekregen en gezien op
een film in de klas. De meeste kinderen hadden dus
vooraf al goed geoefend. Langs de route
beoordeelden ouders de prestatie van de leerlingen.
Hulpouders bedankt daarvoor! Volgende week zal de
uitslag bekend zijn en volgt de feestelijke uitreiking
van de diploma's.
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Openluchtmuseum NL
Ik kwam met veel zenuwen in de klas, Ik was zo blij ffe uitstappen met mijn klasgenoten, Ondertussen Juf Kelly de regels uit aan het leggen was. Was ik super zenuwachtig. Ik liep vlak erna naar de bus met de hele klas en toen was ik echt echt super
blij!!! Ik zat naast mijn juf Marlou we hebben in de rit wat gekletst en na 1 uur waren we er al. Ik was heel blij ik zag de Duitse kinderen al aan komen we gingen
langs de souvenir shop naar beneden naar de canon. We moesten toen een bandje dat
heet de tag daar mee kunnen we geschiedenis leren in het museum. Het was daar heel
mooi. Toen gingen we met zijn allen wat eten op de trap. Daarna gingen we de Duitse
kinderen zoeken. En we moesten zeggen ich zoech (semi). Groepje gevonden! Yes!!!
We gingen naar molens, naar ouwe huizen, in de tram.
Toen was het iets van 1 uur de juffen aten poffertjes. Wij aten onze lunch en
snoepjes het was heerlijk. Toen gingen we naar de speeltuin. En naar de souvenir shop. We gingen met de tram want het regende. Snel gerend naar de
souvenir shop want de regen EN de donder EN de bliksem. Ik kocht oud zelfgemaakt papier het waren 3 papiertjes a3. Maar me geld was op ik kreeg €2,van Stijn. Ik zij ik betaal je terug! Beste vriend! Daar heb ik een hele mooie
zilveren munt van gemaakt. Het regende zo hard. Ondertussen gingen we
nog 1x naar de canon. En toen rende we met ze allen naar de bus. Het was
gezellig ik zat naast Kasper ik
betaalde Stijn terug en dat was mijn verhaal. En trouwens Ik was kapot...

Schoolfotograaf op school!
Op dinsdag 7 juni komt de schoolfotograaf weer op school. Deze dag zullen er
groeps-en portretfoto's gemaakt worden. Dus geef uw kind kleurrijke kleren
aan, niet te veel wit.
Op woensdag 8 juni zal de fotograaf broertjes en zusjesfoto's maken. De leerlingen worden dan opgehaald voor een familiefoto.
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VERKEERSWEEK mei 2022
Van 16 t/m 20 mei stond de jaarlijkse VERKEERSWEEK op het programma.
Schoolbreed, van groep 1 t/m 8, zijn we aan de slag gegaan met een weekje intensief verkeersonderwijs.
Elke groep had zo zijn eigen items en onderdelen om te bespreken en te oefenen in de klas.
Het was een leerzame week. Met als doel natuurlijk: VEEL VEILIGE WANDEL- EN FIETSKILOMETERS !!!
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