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Mededelingen vanuit het team
Finale schoolatletiek
Zaterdag 20 mei nemen we
met 2 teams deel aan de
regionale finale van de
schoolatletiek. Onze team
gaan het opnemen op de
onderdelen 60m-sprint,
600m, balwerpen,
verspringen en estafette tegen de winnaars van
de andere voorrondes in West-Brabant. De
finale wordt gehouden op de baan van atletiek
vereniging Thor in Roosendaal.
Wij wensen de jongens en meisjes veel succes
en een hele leuke dag!
Score eindcito
Voor de jongens en meisjes van groep 8 was de
laatste week voor de meivakantie spannend. Zij
mochten zich toen gaan buigen over de
eindtoets. Natuurlijk wilden ze allemaal een zo
goed mogelijk resultaat halen.
Inmiddels is de uitslag bekend en wij zijn enorm
trots op het groepsresultaat wat zij hebben
behaald. De gemiddelde score van de groep was
539,2. Als we dit afzetten tegen het landelijk
gemiddelde van 535,1, kunnen met elkaar
alleen maar tevreden zijn. Goed gedaan jongens
en meiden van groep 8 en natuurlijk ook
juffrouw Wendy! Jullie hebben er hard voor
gewerkt. Volgende
week lekker op kamp
en daar heerlijk van
genieten. Dat hebben
jullie verdiend.
Praktisch
verkeersexamen
Woensdag 17 mei zijn alle leerlingen van groep
8 geslaagd voor hun praktisch verkeersexamen.
Ze hebben die ochtend een route door Hooge
Zwaluwe gefietst. Op verschillende plaatsen

stonden er controleposten die hun verrichten
moesten beoordelen. Van de controleposten
kregen we terug dat ze het allemaal heel goed
gedaan hebben en dus ook terecht allemaal
geslaagd zijn.
Bij deze willen we nog alle ouders en juffrouw
Kim bedanken voor het bemensen van de
controleposten.
Eerder in april, hebben alle kinderen van groep
7 het schriftelijk verkeersexamen met succes
afgelegd.

Van de ouderraad
Rommelmarkt 2017
Vrijdag 7 april was het dan zover. De start van
de rommelmarkt 2017. Gelukkig waren de
weergoden ons dit jaar goed gezind. De
tenten en kraampjes waren zo opgebouwd
met de hulp van vrijwilligers. En toen
mochten de spullen komen. U heeft ze vast
wel voorbij zien rijden. De vele helpers met
hun tractoren/bussen en aanhangers. Vele
handen maken licht werk! Laat op de avond
waren de kraampjes ingericht en waren we
trots op al het werk dat was verzet. Na een
nachtje doorhalen door de beveiligers kon de
dag van de rommelmarkt veilig beginnen.
En wat was het mooi weer.
En wat was het druk.
En wat werd er verkocht!
Met een bedrag van bijna 6000 euro zijn alle
records weer verbroken!
Een bedrag om trots op te zijn. Een bedrag
wat ten dele in nieuwe lesmaterialen
geïnvesteerd gaat worden, maar ook een
bedrag waardoor de vrijwillige ouderbijdrage
laag kan blijven.
We willen iedereen bedanken voor zijn hulp,
aanwezigheid en aankopen. Samen hebben we
er weer een topdag van gemaakt!

Wilt u nu ook wat meer betrokken zijn op de
school van uw kind(eren)? Voor volgend jaar
zijn we hard op zoek naar nieuwe leden van de
ouderraad.
Wilt u informatie, of wilt u eens een
vergadering bijwonen? Neem dan contact op
met één van de leden of stuur een mail naar
or.schittering@dewaarden.nl
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Vrijdag 9 juni 2017
verschijnt
Schitter(bl)ingetje
nummer 15 van
het schooljaar 2016-2017
Maandag 22 mei tot en met woensdag
24 mei schoolkamp groep 8.
Maandag 22 mei, opendag Eskadee. Zie
de bijgevoegde flyer.
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag,
ook vrijdag 26 mei zijn de leerlingen
vrij.
Donderdag 1 juni gaan de groepen 1 tot
en met 7 op schoolreis. Wij wensen ze
veel plezier in dierentuin Blijdorp!
Vrijdag 2 juni is er een studiedag voor
alle personeelsleden van de Schittering.
Alle leerlingen van onze school zijn die
dag vrij.
Maandag 5 juni 2017, tweede
pinksterdag. Alle leerlingen zijn vrij
deze dag.
Maandag 12 juni tot en met donderdag
15 juni is de avondvierdaagse.

