
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vr 20 april:    Koningsspelen 

ma 23 april:    20.00: Medezeggenschapsraad 

vr 27 april t/m vr 11 mei:  Meivakantie  

di 15 mei:    Schaakclinic bij de plusgroep 

do 17 mei:    Groepen 1/2 ‘Zwier’ in Speeldoos 

do 17 mei:    Zwemfestijn groepen 4 en 5 

vr 18 mei:    Groep 4 voorstelling ‘De Nachtwaker’ in Utrecht 

ma 21 mei:    Tweede Pinksterdag  

di 22 t/m vr 25 mei:   Verkeersweek 

di 22 mei:    20.00: Ouderraad 

do 24 mei:    Verkeersexamen groep 7 (praktijk) 

 

 

 Volgende week is het thema: Muziek  

Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en 

verbindt. Muziek vertelt en muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee 

en brengt je weer thuis. 

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

David zingt (Psalm 8); Als Iedereen meedoet (Psalm 148); Koning Saul 

komt tot rust (1 Samuël 16, 14-23); Laat maar horen wat je voelt (Psalm 

150). 

Groepen 5 en 6:  

Het kan raar lopen (1 Samuël 16, 14-23 / Psalm 88, 131 en 150); Terug 

naar huis (Psalm 126).  

Groepen 7 en 8: 

David speelt muziek bij Saul (1 Samuël 16, 14-23); Terug naar huis 

(Psalm 126). 

 

 

 

 

Ja, morgen is het zover! Met de hulp van veel ouders (bij voorbaat dank daarvoor!) 

wordt het vast weer een gezellige dag. Vanaf 10.00 uur gaan de kinderen in de 

onderbouw allerlei leuke spelen op school doen en gaat de bovenbouw hetzelfde 

doen in De Trits! 

Voor die tijd gaan we om 8.45 uur het lied van 2018 (Fitlala) zingen en erbij dansen: 

https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA. 

Daarna richten we ons op ons actiedoel Stichting Zoalsjan en start om 9.00 uur de 

sponsorloop voor dit doel. De groepen 1 t/m 4 lopen op het plein rond de 

school en de andere groepen maken het rondje Parkstraat – Laanstraat – 

Spoorstraat. Nu maar hopen dat ieder kind gesponsord is. De kinderen uit de 

groepen 1 t/m 5 leveren morgenochtend het geld in bij hun juf of meester. 

Bij de andere groepen is dit digitaal gebeurd. 
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Morgen Koningsspelen! 

https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA


  

 

 

De datum van de kleuterdag staat niet in de jaarkalender en daarom 

hebben we deze eerder al via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt. 

Maar de ouders van nieuwe kleuters hebben dat wellicht gemist. De 

kleuterdag zal plaatsvinden op dinsdag 19 juni a.s. Over de invulling ervan 

wordt u later geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

We kregen een klacht van het advocatenkantoor op Spoorstraat 2. Voor hun uitrit 

worden namelijk regelmatig auto’s geparkeerd door ouders die hun kind bij ons 

op school komen wegbrengen of ophalen.  

Daarom een vriendelijk verzoek aan u om dit in het vervolg te voorkomen. 

  

 

 

 

 

 

 

Een vraagje van de overblijfouders/pleinwachten: 

Eén van de activiteiten die we tijdens het overblijven 

verzorgen is het nagels lakken en het haar invlechten. Daarom 

hebben we behoefte aan een nieuwe voorraad van restanten 

nagellak. Hopelijk kunt u ons daaraan helpen. U kunt het 

inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel prettig weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

 

 

Herinnering aan datum kleuterdag 

Nagellak gezocht 

Parkeerklacht 


