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AGENDA maart/april/mei
Di. 2 april
Wo. 3 april
Do. 4 april
Ma. 8 april
Di. 9 april
Do. 11 april
Vr. 12 april
Di./wo 16/17 april
Do. 18 april

Buitenlesdag
Schoolvoetbal meisjes groep 5 t/m 8
Kijkavond: 18.15 uur-19.30 uur
Theorie examen verkeer groep 7/8
Tennisles voor de kinderen van groep 3 t/m 8
ColumBus
Praktijkexamen verkeer groep 7/8
Voorbereidingsavond laatste schooldag 20.00 u.
Koningsspelen
IEP-toets groep 8
Paasontbijt

Vr. 19 april t/m
vr.3 mei
Za. 4 mei
Ma. 6 mei t/m
Vr. 10 mei
Ma. 13 mei
Di. 14 mei
Di. 21 mei
Vr. 24 mei
Do/vr. 30/31 mei

Meivakantie
Herdenking 19.15 uur
Natuurwerkweek groep 7/8
Schoolfotograaf
Excursie groep 3/4 naar Terra Maris
ColumBus
Sportdag groep 5 t/m 8
Hemelvaartsvakantie

Kinderkunstweek
Vorige week woensdag hebben de leerkrachten de Kinderkunstweek Energieke Kunst
feestelijk geopend met een leuke sketch voor alle kinderen! De komende periode volgen
allerlei activiteiten rondom dit thema.
Donderdagavond 4 april kunt u tussen 18.15 uur en 19.30 uur met uw kind(eren) komen
kijken naar alles wat zij hebben gedaan en gemaakt. Tijdens de kijkavond kunnen de
kinderen weer een speurtocht volgen door de diverse klassen.
In de selfie hoek met Energetische kunst kunt u een foto nemen van uw kind(eren)!
Familie en vrienden zijn natuurlijk ook hartelijk welkom!

Gymlessen
Op de donderdagen gaat Wilbert Koole, vakleerkracht gymnastiek, de gymlessen verzorgen.
Om dit goed te kunnen inpassen worden de tijden vanaf 4 april als volgt:
13.00 uur-13.45 uur groep 7/8
13.45 uur-14.30 uur groep 3/4
14.30 uur-15.15 uur groep 5/6
De kinderen van groep 7/8 starten 15 minuten eerder dan gewoonlijk. Zij zijn dan vervolgens
om 15.00 uur vrij. Op deze manier kunnen we alle kinderen laten deelnemen aan deze
lessen.
Vanaf 1 mei gaat het zwembad weer open. Wanneer de kinderen gaan zwemmen, vervalt de
gymles op de maandag.

Opknapbeurt
De kinderen van groep 7/8 zitten weer in een opgefrist lokaal! In de voorjaarsvakantie zijn de
muren gestuct en ook zijn alle elektriciteitsaansluitingen vernieuwd.
Prachtig dat OOS International dit heeft gerealiseerd!!

Natuurwerkweek
Na de meivakantie gaan de kinderen van groep 7 en 8 op natuurwerkweek naar het
Woldhuis in Apeldoorn. Er is lang naar uitgezien en eindelijk is het dan zover.
Een week lang samen lekker aan het werk in de natuur en genieten in het Woldhuis!

Laatste schooldag
Zoals u weet staan de festiviteiten rondom de laatste schooldag op donderdag 4 juli gepland.
Op onze school zijn we gewend aan een mooi groot feest voor alle kinderen in
samenwerking met ouders.
Wij willen dit graag in deze vorm blijven voortzetten, maar kunnen dit niet zonder uw hulp!
Daarom nodigen wij u uit voor de algemene voorbereidingsavond op donderdag 11 april om
20.00 uur. We hopen dat er genoeg ouders op deze avond komen helpen, zodat we de
laatste schooldag weer tot een groot feest voor de kinderen kunnen maken!

Wetenswaardigheden


Op dinsdag 2 april doen we weer mee aan de Buitenlesdag. Op die dag worden de
lessen zoveel mogelijk buiten gegeven!



Op 12 april vieren we Koningsdag en worden er voor alle kinderen natuurlijk weer
leuke spelletjes georganiseerd!



Donderdag 18 april starten we onze Paasviering met een Paasontbijt.
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen woensdag 17 april een bord, mes, vork en een
theelepeltje meenemen, graag voorzien van naam?



Op zaterdag 4 mei werken diverse kinderen uit groep 7/8 van onze school en de Eben
Haëzerschool uit Oostkapelle mee aan de herdenking. Deze wordt om 19.15
gehouden op het pleintje naast de Johanneskerk. Iedereen is natuurlijk welkom.



Vrijdag 24 mei wordt in samenwerking met enkele andere scholen uit de omgeving
de sportdag voor groep 5 t/m 8 georganiseerd op de voetbalvelden.



Ter herinnering: Door de geparkeerde auto’s kunnen er geen twee auto’s tegelijk
voor de school passeren. Daarom het vriendelijke verzoek aan een ieder die met de
auto naar de school komt om aan te rijden vanuit de richting Ds. van WouwestraatKoepelstraat. Dus niet vanaf de Luijksberglaan!

Hartelijke groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

