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AGENDA april/mei/juni
Vr. 23 april
Ma. 26 april t/m
Vr. 7 mei
Di. 11 en
wo. 12 mei
Do. 13 t/m
vr. 14 mei
Ma. 24 mei

Koningsspelen
Meivakantie
Schoolfotograaf

Di. 25 mei
Vr. 28 mei
Do. 24 juni

Studiedag (alle kinderen vrij)
Sportdag groep 5 t/m 8
Schoolreis groep 3 t/m 8
(onder voorbehoud)

Hemelvaartsvakantie
Pinksteren

Koningsdag
Vrijdag a.s. willen er door de hele school een leuk Koningsfeestje voor de kinderen van
maken. We vinden dat ze dat dik verdiend hebben! We houden de groepen natuurlijk wel
gescheiden i.v.m. de coronaproblematiek.
De kinderen van de onderbouw gaan o.a. hun fiets/step/skelter versieren. Voor de middenen bovenbouw staat een eveneens een leuk dag-vullend programma gepland.
De kinderen mogen verkleed naar school komen. Dat hoeft zeker niet ingewikkeld te zijn.
Iets met de kleuren blauw, wit, rood en/of oranje is al leuk!
De kinderen zijn gewoon om 14.00 uur uit.

Schoolfotograaf
Voor dinsdag 11 mei en woensdag 12 mei staat de schoolfotograaf gepland. We hebben dit
jaar voor fotograaf Eric Konings gekozen. Hij trekt maar liefst 2 dagen voor de kinderen van
onze school uit en is dan ook van plan er echt iets moois van te gaan maken!
Vanwege corona e.d. moeten we nog even een slag om de arm houden.
Maandag 10 mei heb ik nader contact met hem en breng ik u daarna op de hoogte.
Het is mogelijk dat de foto’s buiten genomen gaan worden.

Natuurkamp groep 7/8
Al een jaar lang staat het natuurkamp bij de Schelphoek in Schouwen gereserveerd voor de
kinderen van groep 7/8. We hebben dit ook zo lang mogelijk vast gehouden, in de hoop dat
we daar met de kinderen naar toe zouden kunnen gaan van 17 t/m 19 mei.
Helaas zijn de risico’s m.b.t. corona te groot om dit door te laten gaan.

Primas-breed is dan ook besloten om activiteiten met overnachtingen tot de zomer niet door
te laten gaan. Heel jammer natuurlijk, maar het is niet anders.
Dat betekent niet dat we deze dagen aan de kinderen voorbij laten gaan.
Er zijn hele leuke dagen voor de kinderen van groep 8 bedacht als alternatief!
De kinderen van groep 7 kunnen volgend schooljaar, zoals het er nu uitziet, alsnog op
Natuurkamp.
Maar ook voor hen is er nu voor 1 dag een leuk alternatief programma bedacht!

Schoolreis groep 3 t/m 8
Voor de schoolreis staat voorlopig donderdag 24 juni gepland. We hopen natuurlijk dat de
situatie dan zo is, dat dit door kan gaan.
Het zou heel leuk zijn wanneer de kinderen van groep 8 dit schooljaar nog mee kunnen gaan.
De KinderRaad gaat zich bezighouden met waar de schoolreis naar toe zou kunnen gaan. We
houden u op de hoogte!

Buitenlessen
Wij organiseren graag ook buiten onze lessen! Dat doen we geregeld en op de Nationale
Buitenlesdag van 13 april hebben alle kinderen genoten van een buitenles.
U heeft daar ongetwijfeld van mee kunnen genieten op Klasbord.
Bewegend leren wordt ook geregeld toegepast in de klassen. Het blijkt dat wanneer
kinderen tijdens het leren bewegen, zij gemakkelijker en beter de stof opnemen.
Dat kan natuurlijk ook mooi buiten! Op de middelste foto ziet u de kinderen van groep 3/4
de tafel van 2 oefenen.

Meivakantie
De komende 2 weken staat de meivakantie gepland. De kinderen zijn dan 2 weken vrij.
Wij wensen u allemaal een hele fijne tijd!
Op maandag 10 mei zien we de kinderen (en u natuurlijk 😉) weer graag!
Hartelijke groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.
In de bijlages een bericht m.b.t. Koningsdag van de Oranjevereniging en een bericht van de
Zeeuwse Bibliotheek.

