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Adviesgesprekken groep 8 
Deze week vonden de adviesgesprekken 
plaats voor onze leerlingen van groep 8. Op 
basis van de citotoetsen van groep 6, 7 en 8 
(plaatsingswijzer), de werkhouding, het 
sociaal-emotioneel functioneren en de 
prestaties tijdens de lessen is een definitief 
advies gegeven aan alle leerlingen. In dit 
advies staat een schoolniveau (bijvoorbeeld 
havo of kaderberoepsgerichte leerweg). De 
ouders en kinderen bepalen zelf naar welke 
vervolgschool het kind gaat. Op 18 en 19 april 
is er tot slot de Centrale Eindtoets. Twee 
dagen lang zal groep 8 zich buigen over 
citotoetsen rekenen, taal, spelling en 
studievaardigheden. Het (onafhankelijke) 
advies dat hier uitkomt wordt vergeleken met 
het gegeven advies van de school, maar komt 
meestal overeen met het gegeven advies. 
 

Inloopmiddag  
Afgelopen dinsdagmiddag zijn er veel ouders 
komen kijken naar alles wat de kinderen 
gemaakt hadden in de klas voor het thema 
Werk en School, maar ook naar het leerwerk 
van de kinderen. In alle groepen was nog iets 
lekkers gemaakt voor de ouders. Het was fijn 
om u allemaal weer te zien! Ook fijn dat er 
opa’s en oma’s meekwamen. De kinderen 
lieten trots de school en hun werk zien! 
Binnenkort volgt er een inloopavond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Bingo groep 1 t/m 4 
Gistermiddag was er bingo voor groep 1 t/m 4. 
De ouderraad zorgt ieder jaar voor hele leuke 
prijzen en een lekker glaasje ranja. Daarnaast 
waren er verschillende ouders die 
ondersteunden in de groep. Het was een 
gezellige middag! En wat was het spannend… 
Vanmiddag heeft groep 5 t/m 8 de bingo. 
 

 
 
 

Kieken en pruven 
Hoi allemaal, 
Op zaterdag 1 en zondag 2 april 2023 
organiseert tuinbouw Emmen een GRATIS 
evenement “Kieken en pruven” tijdens de 
45ste editie van Kom in de Kas. Dit zijn twee 
leuke dagen vol met activiteiten voor jong 

en oud!  
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Tijdens deze twee dagen kan je de tuinbouw 
zien, proeven en beleven! Er zijn leuke 
activiteiten te doen zoals een zaadje planten 

 , maak je eigen insectenhotel en ontdek 
hoe de tuinders omgaan met de 
biodiversiteit in en rond de kas! Wist je dat 
er verschillende smaken zijn, welke smaken 
herken jij? Proef van het lekkere ijs of van 

de andere lekkernijen 🍦. 
Ook zullen er diverse marktkramen staan 
waar je verse en lokale producten kunt 
kopen! Kom jij ook op 1 en 2 april?  
Check onze website voor meer informatie! 
https://tuinbouwemmen.nl/nieuws/kieken-
en-pruuven 
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