
 

 

 

 

 

De tijd vliegt. 
En dat is vaak een goed teken. Het schooljaar stond ook dit jaar bol van de grote en kleine mooie 

momenten. Van grootse Sinterklaasviering tot kriebelbuik van de nieuwe schommel. Van een 

overweldigend mooie Koningsspelenpannenkoekendag tot het zien groeien van de plantjes in onze 

moestuin.  

De komende periode staan er ook weer allerlei mooie zaken in de planning. Te beginnen met het 

schoolvoetbal van de bovenbouw. Helaas heeft de organisatie nog geen spelschema vrijgegeven. 

Zodra meester Henk meer weet dan meldt hij dit via de klassenmail. Als het lukt kunt u misschien 

deze middag reserveren in uw agenda, als warming up rennen naar Oldemarkt is vast wat teveel 

gevraagd. 

De kamplokatie is geboekt en de kinderen gaan op chique primitief. Ofwel glamping. De laatste 

puntjes worden op het programma gezet. U krijgt binnenkort meer informatie. 

Vrijwel alle kinderen lopen mee met de avondvierdaagse. Dat vinden we erg leuk! De inschrijving is 

gedaan. (Bedankt Judith) Zodra er meer bekend is dan delen we dat gelijk. 

Je zou bijna vergeten dat onze gewone lessen ook kleine belevenissen zijn 🙂 

 

WWW. 
Onze school werkt al een geruime tijd met het WWW beleid. Niet echt internet, hoewel dit er wel 

een beetje bij hoort. WWW staat voor Woordenschat, Werkhouding en Weerbaarheid. Dit gebeurt 

op school zowel formeel met taallessen, kringgesprekken en spreekbeurtjes. Als school blijven we de 

weektaak verfijnen en sturen op zelf oplossen, jij bent als leerling (mede) verantwoordelijk voor je 

leerproces. Werken aan weerbaarheid doen we methodisch (Kanjer) maar ook in losse blokken. In 

april deden de kinderen yoga en nu is er een blok theaterlessen gestart. Juf Erika werkt de komende 

weken aan; Hoe ziet de wereld eruit en hoe sta jij erin. De lessen van vandaag zijn met veel plezier 

ontvangen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brief OR. 

 

 

Hallo ouders, 

 

Geniet u ook zo van alle activiteiten die op school plaatsvinden?                                                                  

 Zoals de Pannenkoekendag, het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de verloting van de 

feestelijke ouderavond en nog veel meer. 

Bij deze activiteiten is de OUDERRAAD betrokken.  

Als ouderraad krijgt u een unieke blik op de schooltijd van uw kind (eren).  
 

We zijn op zoek naar versterking voor deze activiteiten. Want de Ouderraad is onmisbaar op 

school! 

 

Wat kost het?  Een beetje van uw vrije tijd. 

Wat levert het op?Een unieke beleving van de schooltijd van uw kind (eren). 

   

Wilt u ons komen versterken? De leden van de ouderraad staan altijd klaar om je vragen te 

beantwoorden. 

Groetjes Judith, Christien, Ria en Sanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wat komt er allemaal nog aan? 

22 mei Schoolvoetbal  

30 en 31 mei Hemelvaart vrij 
10 juni Pinksteren vrij 

12 t/m 14 juni Kamp  

17 t/m 20 juni Nieuwe data avondvierdaagse 

20 juni Onderbouw middag vrij 
21 juni  Onderbouw vrij 

25 juni Schoolreis  

4 juli  Feestelijke ouderavond 

4 juli Onderbouw middag vrij 

5 juli Onderbouw vrij 

10 juli Afscheid voor groep 8 

12 juli 12.00 uur zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

Rooster oud papier 

 

25 mei Fam Veldhuizen 

29 juni Fam Driezen 
27 juli Fam Bakhuijzen 

31 augustus Fam Vaartjes 

28 september Fam de Boer/ Luong 
26 oktober Fam Lindt 

30 november Fam Timmerman 

28 december Fam Rook 

 

 

 


