
Van 18 t/m 20 april hebben de 
leerlingen van groep 8 de eindtoets 
gemaakt. Een beetje gespannen 
kwamen de leerlingen op 
dinsdagochtend de school binnen. 
Drie ochtenden is er keihard en 
serieus gewerkt. Nu nog wachten op 
de uitslag. 

 

 

 

Schoolreis 
 

Hoera! De schoolreis komt er aan 
voor de groepen 3 t/m 6 !                
Op maandag 22 mei zullen de bussen 
om 09.00 u vertrekken vanaf de 
Dedemsvaartweg. Komt u ons 
uitzwaaien? We komen rond 17.00 u 
weer aan op school. Waar de 
feestdag zal plaatsvinden is nog even 
geheim ….. Het uitje kost 

€ 26,50. Dit bevat het entreebewijs, 
de buskosten en een smikkelpakket. 
De kosten vallen dit jaar duurder uit 
omdat de groepen 7 en 8 niet mee 
zullen gaan i.v.m. hun werkweek 
later dit  jaar. De € 26,50  kunt u vóór 
woensdag 10 mei in een envelop aan 
de leerkracht geven. Of u kunt het 
bedrag overmaken op IBANnummer 
NL82 INGB0004 3824 59 , Ouderraad 
OBS De Drentse Hoek, o.v.v. de naam 
van uw kind en de groep. Wanneer u 
in het bezit bent van een 
Ooievaarspas, hoeft u de kosten van 
het schoolreisje niet te betalen. 
Verdere informatie volgt later.       
We kijken er naar uit om er een 
gezellige dag van te maken! 

Eind maart is de schoolfotograaf ge-
weest. De foto’s zijn erg mooi gewor-
den. U kunt de foto’s bekijken en ko-
pen bij de leerkracht van uw kind.  
De prijs van de foto’s is: 
 één vel   €  4,50 
 drie vellen  € 10,- 
 sleutelhanger €  1,50 
Het hele pakket inclusief sleutelhanger 
kost € 11,50. De foto’s zijn t/m 12 mei 
op school. 

 
 
 
Op woensdag 17 mei vieren wij de zo-
mer met een mooi feest: Het Intercul-
turele Zomerfeest van De Drentse 
Hoek. In de ochtend wordt er gewerkt, 
gesproken en uitgewisseld met elkaar 
over de landen waar de (groot) ouders 
van klasgenoten vandaan komen. 
 ‘s Middags zijn er allerlei activiteiten 
op de speelplaats voor de kinderen. 
Er staan ook kraampjes met hapjes en 
drankjes. Met een strippenkaart kun-
nen de kinderen deelnemen aan deze 
activiteiten.  
De strippenkaart kan ’s morgens aan 
de balie gekocht worden voor € 2,50.  

Op donderdag 11 mei is de schooltand-
arts in de ochtend op school voor ge-
bitscontrole. Alle kinderen die lid zijn 
van de schooltandarts zullen gecontro-
leerd worden. 

Schoolfoto’s Datum:  
 21 april 2017 

Nieuwsbrief 8 

 

 

 

Belangrijke data: 

 

 24 april t/m 5 mei: vakan-

tie. 

 17 mei: Intercultureel Zo-

merfeest. 

 18 mei: Eindtoetsgesprek-

ken groep 8. 

 22 mei: Kleuterfeest groe-

pen 1 en 2. 

 22 mei: Schoolreis groe-

pen 3-6. 

 22 mei t/m 2 juni: Ver-

keersweken.  

 25 mei: Hemelvaart = vrij 

 26 mei: de dag na Hemel-

vaart = vrij. 

 5 juni: Pinksteren = vrij. 

 25 en 26 juni: rapportge-

sprekken groep 7. 

 29 juni: afscheidsavond 

groep 8. 
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