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U kunt tot uiterlijk maandag 20 mei 08.30 uur nog uw
overtollige kleding/schoenen inleveren op school!
De kinderen zijn deze dagen vrij.

Rijks Museum
De kinderen van groep 4 t\m 8 zijn naar het Rijks Museum geweest, ze hebben daar heel veel schilderijen
gezien.
Om 9 uur stond de grote bus al klaar en hebben ze 2 en een half uur in de bus gezeten op weg naar
Amsterdam. Aangekomen in Amsterdam hebben ze nog even gespeeld op een grasveldje. Toen ze in het
Rijks Museum waren werden ze in groepjes van 15 kinderen verdeeld. Toen gingen ze naar de verdieping
van de gouden eeuw. Daar zagen ze een groot schip staan en daar werd wat over verteld. Ze leerden dat er
kaneel werd vervoerd met dat schip en dat er snoep van gemaakt werd daar mochten ze ook wat van
proeven. Toen gingen ze naar 2 schilderijen van de familie Bicker en mochten de stof wat de rijken mensen
in die tijd aan hadden voelen. Daarna zouden ze eigenlijk naar een poppenhuis zijn geweest maar daar was
het te druk. Toen gingen ze naar een zaal waar ze kunst gingen na tekenen. Daarna gingen ze naar het Melk
Meisje en De Nachtwacht. Toen dat allemaal voorbij was, was het weer tijd om naar huis te gaan weer 2 en
een half uur in de bus. Toen ze weer op het schoolplein aankwamen wacht een aantal ouders de kinderen
weer op. Het was een leuk uitje.
Linde en Selin

Meer foto’s staan vanaf maandag op de site.
Centrale eindtoets
De uitslag van de centrale eindtoets is binnen. De individuele resultaten zijn met de ouders en leerlingen
besproken.
Het resultaat was wederom heel erg goed te noemen. Met een score van 540,2 behoort OBS De Zeijer
Hoogte weer tot de betere scholen van Nederland. 88% Procent van de scholen scoort lager dan onze
school.
Het landelijke gemiddelde ligt dit jaar op 535,7.

Schoolreisgelden
Denkt u aan het betalen van de schoolreisgelden?
De school moet in veel gevallen een aanbetaling doen. Zou u daarom zo spoedig mogelijk (het liefst per
omgaande) de bijdrage voor uw kind(eren) willen overmaken op rekeningnummer:
NL77RABO0366559826 t.n.v. Oudervereniging OBS Zeijen. De naam van uw kind erbij vermelden>
Schoolreisgeld groep 1, 2 en 3 € 17,00 per kind (13 juni, Nienoord)
Schoolreisgeld groep 4,5 en 6 € 37,50 per kind ( 18 juni Terherne, Kameleondorp)
schoolreisgeld groep 7 en 8 € 90,00 per kind. (26, 27 en 28 juni, Breeland)
Kledingactie
U kunt tot maandagochtend 08.30 uur nog uw overtollige kleding inleven op school. U kunt het deponeren in
het lege lokaal.

Fijn weekend

