
 

 

 

 

 

 

 

 
do 25 en vr 26 mei:  Vrije dagen i.v.m. Hemelvaart   

di 30 mei:   Kleuters ’s middags vrij 

ma 5 juni:   Vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag 

do 8 juni:   Atletiekdag groepen 7 en 8 

vr 9 juni:   Kinderen vrij i.v.m. studiedag 

 

 
 

Volgende week sluiten we het thema Vrijheid af. Inhoud: Over wat 

mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.  

De bijbelverhalen in die week: 

Groepen 1 t/m 4: Tien plagen voor de farao (Exodus 7, 26 - 12, 32); Een weg door de zee 

(Exodus 12, 34-14).  

Groepen 5 en 6: 

Eindelijk vrij! (Exodus 7, 14-31); Hemelvaart (Handelingen 1, 1-14). 

Groepen 7 en 8: 

Eindelijk vrij! (Exodus 7, 14-31); Het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15, 1-21); 

Hemelvaart (Handelingen 1, 1-14). 

 

Tijdens de paasviering gaven we de vader van 

Valentijn Donk de cheque mee met daarop het bedrag dat we tijdens de 40 dagentijd 

hadden opgehaald voor de stichting Sjaki-Tari-Us. Vorige week waren de ouders van 

Valentijn op bezoek bij hem en konden ze de cheque overhandigen.  

We ontvingen deze week het volgende, leuke filmpje van Valentijn:  

https://drive.google.com/file/d/0B-ArdfLvlG5tLVpJOXNIRnVqZUk/view?usp=sharing 

 

 

Afgelopen maandag hielden we onze jaarlijkse ontruimingsoefening. In 2.20 

minuten stond de hele school buiten. Zoals altijd waren er toch weer enkele 

nieuwe leerpunten, dus zo’n oefening blijkt iedere keer weer zinvol te zijn. 

 

 

Op dinsdagmiddag 30 mei hebben de leerkrachten van de kleutergroepen een studiedag. De 

kleuters gaan op die dag dus om 12.00 uur naar huis. 

 
 

We hebben nog een plekje over voor de Familiedag van de Groene 

Inval. A.s. zondag kun je daar schatgraven, pannenkoeken bakken, koe melken, de 

proefjeskraam bezoeken en de bijen bezzzzzoeken. 
 

Met vriendelijke groet en alvast een heel prettig weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 

 

P.S. Volgende week hebben we een korte schoolweek, want donderdag en vrijdag zijn vrije 

dagen. De kans is groot dat er daarom in die week geen nieuwsbrief verschijnt. 
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