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Schoolzwem m en

Na de meivakantie gaan de 
groepen 4 t/m 7 op de 
woensdagochtend weer 
schoolzwemmen in zwembad 
't Woudmeer. 
Dit is een zogenaamde 'natte 
gymles', er wordt niet 
opgeleid voor een 
zwemdiploma.
Deze zwemles komt in plaats 
van de gymles op vrijdag.
De groepen 4-5 gaan lopend 
naar het zwembad, de 
groepen 6 en 7 met de fiets.
Groep 8 gaat deze laatste 
periode niet  meer 
schoolzwemmen. Zij besteden 
deze tijd aan specifieke groep 
8 activiteiten zoals de musical 
en het voorbereiden op en 
toewerken naar het afscheid 
van de basisschool.

Afscheid juf  Kar in

Met de terugkeer van juf 
Marieke betekent het ook dat 
we afscheid gaan nemen van 
juf Karin. Op dinsdag 19 april 
zal juf Karin voor het laatst bij 
ons zijn. Ontzettend bedankt  
voor jouw inzet, juf!
We nemen a.s. dinsdag ook 
afscheid van juf Mandy. Zij 
heeft vanaf december het 
zwangerschapsverlof van juf 
Emmelou ingevuld.

WELKOM TERUG!

AGENDA

agna. 
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   15 en 18 april       Goede Vrijdag en tweede Paasdag, vrij

   di 19 april       Juf Karin en juf Mandy voor het laatst   

   do 21 april       Groep 8 maakt de Eindtoets

   vrij 22 april       Koningsspelen

   23 april t/m 8 mei      Meivakantie

   ma 9 mei       Juf Marieke begint weer

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

 Na de meivakantie komt juf 
Marieke weer terug van haar 
zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof. Ze gaat op 
maandag en dinsdag werken in 
stamgroep 1-2-3C. Juf Sandra 
gaat na de meivakantie weer 
haar volledige 3 dagen werken 
op woensdag, donderdag en 
vrijdag.



Gisteren hebben we het Paasfeest met elkaar gevierd.

Er werd in de klas met elkaar geluncht, met voor iedereen een 
heerlijk gekookt eitje. Ook had iedere groep een Palmpasenstok 
gemaakt. In een mooie paasviering in de kerk werden deze 
weggegeven aan personen waarvan de kinderen vonden dat ze 
wel een steuntje in de rug konden gebruiken. 

Er waren veel ouders en andere belangstellenden in de kerk 
aanwezig. Wat fijn dat u er was!

Wat hebben we dit gemist: samen vieren en samen naar de kerk. 
Geweldig dat het vandaag weer kon.

Wij wensen u allemaal een fijn paasweekend toe!

KONINGSSPELEN PAASVIERING

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Op vrijdag 22 april vieren wij de 
Koningsspelen met elkaar.

We starten de dag met een 
gezamenlijk ontbijt. De 
kinderen van de groepen 1 t/m 
8 eten in gemengde groepen 
met elkaar. Om 09.30 uur 
openen we de Koningsspelen 
met onze ingestudeerde dans 

op het lied "Fit Top 10".We

De kinderen van de groepen 1 
t/m 3 gaan daarna een 
spelletjesprogramma op het 
schoolplein doen. De groepen 
4-5 en 6-7-8 gaan naar de 
sportvelden van De Weyver 
voor een sportochtend. De 
groepen 4-5 doen allerlei leuke 
sportspellen, de groepen 6-7-8 
krijgen 4 korte clinics handbal, 
slagbal, volleybal en hockey. 
Lekkere sportkleding en dichte 
(gym)schoenen aan dus 
vandaag! Helemaal leuk als je in 
het oranje of rood-wit-blauw 
komt.

We zorgen vandaag voor een 
lekker en verantwoord 
tussendoortje. Iedereen neemt 
wel een eigen lunchtrommel en 
drinken mee.
In de middag verzorgt iedere 
groep of bouw een eigen 
Koningsspelenprogramma in de 
klas.

In verband met de aankomende 

boekenmarkt is de jeugdbieb de 

collectie aan het opschonen. 

Tot 15 mei verkoopt de jeugdbieb mooie 

 (vaak nog nagenoeg nieuwe) boeken 

voor een euro per stuk.
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