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vr 24 april:  Koningsspelen  
ma 27 april:  Koningsdag » iedereen vrij 

di 28 en wo 29 april: 8.10-8.30 uur: Inschrijving A4D op het schoolplein 

do 30 april:  Doemiddag 

ma 4 t/m vr 15 mei: Meivakantie 

di 19 mei:  Groep 8 naar Anne Frankhuis / Kleuters ’s middags vrij 

do 21 t/m vr 29 mei: Verkeersweek 

do 21 mei:  Groep 7 Praktisch verkeersexamen  

vr 22 mei:  Groepen 7 en 8 Schoolvoetbaltoernooi 

ma 25 mei:   Tweede Pinksterdag 

di 26 mei:  Verkeersdag met ANWB Streetwise 

do 28 mei:  Groepen 4 en 5 Schoolzwemfestijn 

di 2 t/m vr 5 juni: Avondvierdaagse 

 

 

 

 

Volgende week starten we met een nieuw thema, namelijk Hemel en aarde   

Inhoud: Over de symboliek van wind, wolken en lucht en over het geheim van wat zich tussen 

hemel en aarde afspeelt. 

De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Een huis op het zand (Matteüs 7, 24-27); God begint opnieuw (Genesis 6,9 – 9,17) 

Groepen 5 en 6: Prins Tristan; De kokospalm; Nooit meer lachen 

Groepen 7 en 8: Prins Tristan; De kokospalm; Trek het je niet aan 

 
 

 
Morgen gaat het dan weer gebeuren: de Koningsspelen. In de vorige nieuwsbrief hebben 

we u al geïnformeerd over het programma.  

Voor de zekerheid melden we nog even dat het zwemmen één van de onderdelen is van de Koningsspelen van groep 

5 t/m 8 in de Trits, dus zwemspullen mee!   

We zetten het programma nog even op een rijtje: 

08.30: Koningsontbijt in alle klassen 

09.30: Koningsdans ‘Energie!’ op het plein 

09.40: Koningsloop Parkstraat/Laanstraat/Spoorstraat 

10.00: Koningsspelen:  

          - Groepen 1 t/m 4 blijven op school  

          - Groepen 5 t/m 8 fietsen naar De Trits 

12.00: Groepen 1 t/m 4 naar huis 

12.30: Groepen 5 t/m 8 vanaf De Trits naar huis 

En daarna een lang weekend, eindigend met de Koningsdag op maandag! 

 

 

 

 

Niet vergeten: volgende week dinsdag of woensdag voor schooltijd op het plein inschrijving voor 

de A4D! Wel gelijk 5 euro meenemen. 
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Aantal groepen 

Kinderen aanmelden 

Schoolreisjes, Kleuterdag en Buitendag 

Taxibusjes BSO 

 

 

 

 

We krijgen wel eens vragen over het aantal groepen dat wij op school 

hanteren. Vorig jaar waren we blij dat we voortaan van 10 naar 11 groepen 

konden gaan. Dit betekent dat we naast de drie kleutergroepen ieder jaar de 

leerjaren 3 t/m 8 over 8 groepen kunnen verdelen. Het gevolg daarvan is dat 

we in twee leerjaren twee parallelgroepen kunnen hanteren. Dit jaar zijn dat 

de groepen 3A/3B en 6A/6B. U begrijpt dat deze groepen na de vakantie 

groepen 4A/4B en 7A/7B worden.  Van de andere leerjaren kunnen we dus 

maar één groep maken: 3, 5, 6 en 8. We hebben daar bij de inschrijving van 

vierjarigen al rekening mee gehouden. Meestal kunnen we maar 30 kinderen 

per geboortejaar inschrijven, maar eens in de drie jaar dus 60. Omdat we 

ieder jaar veel meer dan 60 aanmeldingen krijgen, weten we zeker dat deze aantallen standaard gehanteerd kunnen 

worden. Maar we zijn er niet zeker van of ieder kind op een bepaald moment de overstap van groep 2 naar 3 kan 

maken. Hierdoor hebben we eigenlijk nooit precies 30 (of 2 x 30) kinderen in groep 3. Zo zal komend schooljaar het 

aantal weer iets boven de 30 kinderen uitkomen. Dat zijn er best veel, maar ik hoop dat door bovenstaande uitleg u 

begrijpt dat we er dan niet zomaar 2 groepen van b.v. 16 kinderen van kunnen maken. Daarvoor komen we dan geld 

en ruimte tekort. 

 

 

Op de website staat onze aanmeldingsprocedure. Eén van de uitgangspunten is 

dat jongere broertjes/zusjes van huidige leerlingen automatisch geplaatst worden. We moeten echter wel tijdig weten 

dat er sprake is van een broertje/zusje. Wanneer er sprake is van een geboorte op het moment dat er al (een) 

kind(eren) van het betreffende gezin op school zitten, zijn we vanzelf op de hoogte. Maar dat 

laatste is vaak niet het geval wanneer het oudste kind van het gezin wel staat ingeschreven, 

maar nog niet op school is begonnen.  

Daarom het verzoek aan gezinnen die nu een kind in één van de kleutergroepen hebben om 

even na te gaan of de school op de hoogte is van een jonger kind (dus tussen 0 en 4 jaar) dat 

pas geboren is na de inschrijving van het oudste kind. Bij twijfel neemt u even contact met mij 

op. Bedankt alvast! 

 

 

 

 

Vier jaar geleden organiseerden we voor het eerst voor de hele school een Buitendag bij 

Scoutcentrum Buitenzorg. Dat was zo’n groot succes dat we toen met de ouderraad 

afspraken om zo’n dag om het jaar af te wisselen met de schoolreis voor groep 3 t/m 7 (en 

de kleuterdag voor groep 1 en 2). Dus in 2013 hielden we een Buitendag en in 2014 gingen 

we op schoolreis. Na de geslaagde schoolreisjes van vorig jaar gingen er bij het team en de 

ouderraad stemmen op om zo’n reisje met de klas er toch ieder jaar in te houden. De Buitendag was ook tweemaal 

een leuk evenement, maar wellicht toch meer iets voor eenmaal per 5 jaar, dus t.g.v. een schoollustrum. Met andere 

woorden: ook komend schooljaar gaan we in september op schoolreis! 

De kleuterdag van dit jaar staat trouwens gepland op donderdag 18 juni a.s. 

 

 

 

 

Onlangs kregen we als verkeerscommissie bezoek van de wethouder 

en de verkeersambtenaar. Met elkaar hebben we de verkeerssituatie 

rondom de school bekeken. Zij gingen akkoord met een aantal van 

onze voorstellen, waaronder het creëren van een vaste, veilige plek 

voor de taxibusjes die na schooltijd de kinderen ophalen om naar de 

buitenschoolse opvang te worden vervoerd. Dus over enige tijd hoeft 

u zich als ouder niet meer te ergeren aan de busjes die nu her en der 

geparkeerd staan. 

 

                         Met vriendelijke groet  

                         en alvast een heel goed weekend gewenst, 

                         Jacques van der Vlies 

Ma – di – do 14.15 – 15.00    

Wo – vr  11.45 – 12.30 

Parkeren verboden 

Vrijhouden voor BSO-busjes 

 

 


