
  

 
 

 

 

.. Agenda 

 08 april  Leerlingen t/m groep 2 vrij 

 14 april   GIPS-project groep 6-8 

 15 april    Schoolpleinpakket verkeer 

 18 april   Studiemiddag alle leerlingen vrij vanaf 12.30 uur 

 19-20-21 april  Centrale Eindtoets groep 8 

 19 april   Bezoek Schouwburg groepen 3-4-5-6   
 21 april   GIPS-project groep 6-8 

 22 april   Koningsspelen  

 

Bezoek aan de schouwburg 
Op dinsdag 19 april gaan de kinderen van groep 3 en 4 en de kinderen van groep 5 en 6 naar de schouwburg 
om de voorstelling van de regimentsfanfare te bekijken en beluisteren. 
Tijdens de voorstelling  ‘Garde Grenadiers en Jagers’ van de Nationale Krijgsmacht maken de kinderen kennis 
met muziek en verschillende muziekinstrumenten. 

De kinderen van groep 3 en 4 (midden- en tussenbouw) worden om 8.45 uur verwacht in de schouwburg. Wij 
willen de ouders van de leerlingen van groep 3 en 4 vragen om hun kind(eren) tussen 8.30 en 8.40 uur bij de 
schouwburg af te zetten zodat wij op tijd binnen zijn. De kinderen mogen de tassen gewoon mee nemen en 
deze zullen we bij de jassen ophangen.  
Ouders die de kinderen van groep 3 en 4 brengen kunnen het beste stoppen bij de ingang aan de zijkant van 
de schouwburg bij het ‘laden en lossen’. Noëlle vangt de kinderen aan de zijkant van de schouwburg op en 
wacht tot iedereen aanwezig is.  

Mocht het brengen bij de Schouwburg problemen opleveren, neem dan contact op met Noëlle.  
Na afloop zullen wij dan gezamenlijk terug naar school lopen. 
De kinderen van groep 5 en 6 lopen gedurende de ochtend samen met Ramses en Marivi naar de schouwburg 

om de voorstelling van groep 5 en 6 te bekijken. 
Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage bij dit weekbericht.  
Wij hopen op een leuke en leerzame ochtend. 

GIPS project 
Op donderdag 14 en 21 april gaan de kinderen van groep 6 tot en met 8 
’s middags deelnemen aan het GIPS project. 
De Stichting GIPS – Noord Limburg (Gehandicapten Informatie Project 
Scholen) bezoekt elke week een bovenbouwgroep van een basisschool. 

Doel van GIPS 

Het bevorderen van de integratie van mensen met een beperking in de 

samenleving en het werken aan een positieve beeldvorming over mensen 
met een handicap, vooral bij de jongeren. 

Medewerkers  
Er is bij de medewerkers sprake van uiteenlopende functiebeperkingen, 
zoals: blind en slechtziend, spasticiteit, spierstoornissen, hersenletsel, 

verlammingen, brandwonden, slechthorendheid, doof, spraakstoornis…… 

Waarom GIPS 
Een handicap komt nooit alleen.... 
......maar gaat altijd vergezeld van een andere handicap: onbegrip bij mensen in de omgeving... 
De meeste mensen weten te weinig over de beperking van een ander, om er goed mee om te kunnen gaan. Die 
onwetendheid leidt nogal eens tot vreemde situaties bv: het helpen oversteken van een blinde die helemaal 
niet naar de overkant wil.  

Voor wie 
Via het GIPS-spel waarmee kinderen mogen ervaren hoe het is om een beperking te hebben en later door een 
kringgesprek waarin informatie wordt uitgewisseld worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het 
"verschijnsel" handicap / beperking. We spreken tegenwoordig liever over functiebeperkingen dan over 
handicaps. 
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Examen verkeer groep 7 
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 het landelijk theorie examen verkeer gemaakt. 
Door het maken van 20 vragen, verdeeld over 4 thema’s,  konden ze laten zien of zij de afgelopen tijd 
voldoende verkeerskennis opgedaan hebben. En dat was het geval: gefeliciteerd allemaal!  
 
De fietskeuring vindt plaats op 15 april. Alle kinderen van groep 7 komen op die dag met die fiets naar school, 
waar zij hun praktijkexamen mee zullen doen. 
Onze verkeersouder, Sylvia Claassen, zal de fietsen keuren. 

 
In de week van 23 mei volgt het praktijk examen. Zodra wij de precieze datum en het tijdstip weten, geven wij 
dat aan u door. 
De route van het examen krijgt u ruim van te voren en wij raden aan om deze route een aantal keren voor het 

examen met uw kind te fietsen. 

Verkeerscircuit 
Op vrijdag 15 april wordt het schoolpleinpakket weer uitgezet. Alle kinderen gaan dan hun praktische 
verkeersvaardigheid oefenen. Het zou fijn zijn als de kinderen op die dag met  hun fiets (of step) naar school 

komen. Het is immers het meest prettig om op je eigen fiets te kunnen oefenen.  

Centrale eindtoets 
Op de ochtenden van dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april zullen onze schoolverlaters de Centrale 
Eindtoets maken. 

De kinderen van groep 8 worden verdeeld in een basis- en niveau groep. 
Truus begeleidt de kinderen van de basisgroep en Maurice begeleidt de niveaugroep. 
Op donderdagmorgen 21 april zal Ramses in de onderbouw werken. 
De kinderen van groep 6 en 7 uit de bovenbouw worden op deze ochtenden verdeeld over de andere groepen. 
Wij wensen al onze schoolverlaters heel veel succes!!  
  

 

 
 
   
  

 
 
 


