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Nieuwsbrief  24  PJS 

schooljaar 2020-2021     16 april  2021 

 

Koningsspelen 
Het geplande schoolreisje dat op de dag waarop scholen landelijk 

Koningsdag vieren  gepland stond is verplaatst naar woensdag 23 

juni. We hopen samen met de ouderraad dat we later in het jaar 

meer kans maken om dit ook werkelijk te kunnen uitvoeren. 

Meester Joost heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om op 

vrijdag 23 april met alle klassen de  Koningsspelen te vieren. Met 

behulp van de ouderraad is er een sportieve dag opgezet. Iedere 

groep zal 3 maal  een half uur sportief in de weer zijn. Of er 

daarnaast nog andere activiteiten plaatsvinden is 

groepsafhankelijk. 

Wij willen graag dat de kinderen deze dag sportief gekleed naar 

school toe komen en hun gymschoenen voor in de zaal afzonderlijk 

meebrengen in een tas, (Die van de groepen 1-2 zijn uiteraard al 

op school aanwezig). 

 

Verkeer 
Een van onze buurtbewoners is ernstig ziek waarbij het noodzakelijk is dat zij in noodgevallen direct gebruik 

kunnen maken van hun auto. We willen daarom met klem vragen om bij het halen en brengen van kinderen 

uw auto niet onbeheerd dubbel geparkeerd te plaatsen.  

 

Cito scores 
Vandaag krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 7 de uitdraai met uitgebreide uitleg van de onlangs 

afgenomen Cito toetsen mee naar huis. Er zit ook een extra blad met uitleg erbij. In principe worden geen 

aparte gesprekken gevoerd over deze uitslagen, maar als u hierover nog dringende vragen heeft, dan 

mag u natuurlijk altijd contact met de leerkracht opnemen. Twee weken na de meivakantie vinden de 

CITO E toetsen plaats en in juni komen er ook nog gesprekken. Wij hopen u zo voldoende te hebben 

geïnformeerd. 
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Zwarte zondag  

Jaarlijks besteden we 

op school, in 

verschillende klassen 

en vooral in de 

bovenbouw, 

aandacht aan de 2e 

wereldoorlog. De 

leerlingen uit groep 7 

gingen voorheen in 

een stille tocht naar 

het verzetsmonument 

om daar een, door de 

historische vereniging 

St. Pancras, 

georganiseerde 

herdenking bij te 

wonen. Vorig jaar 

zaten we thuis wegens een lockdown en ook dit jaar ging de herdenking niet door. Wij hebben als 

school wel aandacht besteed aan deze tragische gebeurtenis op 15 april 1945 welke in ons dorp 

plaatsvond.  

 

Doordat we nu niet met meerdere klassen tegelijk op pad kunnen hebben de groepen 7 en 6/7 

apart van elkaar een bezoek gebracht aan het monument. Daar hebben we gepraat over de 

Zwarte Zondag van 1945 en hebben we herdacht. Wij hebben namens de leerlingen van onze 

school een bloemstuk geplaatst. Het was een zeer waardevol bezoek en we zijn dankbaar dat 

we met elkaar in vrijheid kunnen herdenken.  
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