
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ma 21 mei:    Tweede Pinksterdag  

di 22 t/m vr 25 mei:   Verkeersweek 

di 22 mei:    20.00: Ouderraad 

wo 23 mei:    Groepen 4, 5 en 6 op de fiets naar school 

do 24 mei:    Verkeersexamen groep 7 (praktijk) 

di 29 mei:    Groepen 3 en 4 Project ‘Wie woont of werkt waar?’ (Pauluskerk) 

do 7 juni:    Atletiekdag groepen 7 en 8 

di 12 juni:    Groepen 6 Polderproject 

di 12 juni:    Groepen 3 Kabouterpad 

vr 15 juni:    Studiedag » Alle kinderen vrij 

ma 18 juni:    20.00: Ouderraad 

di 19 juni:     Kleuterdag 

di 19 juni:    20.00: Medezeggenschapsraad 

ma 25 juni:    Schoonmaakavond 

vr 29 juni:    Tweede rapport 

ma 2 en di 3 juli:   Oudergesprekken 

vr 6 juli:    Slotfeest 

di 10 juli:    Afscheidsavond groep 8 

wo 11 juli:    Doorschuiven naar nieuwe groep 

vr 13 juli:    12.00: Begin zomervakantie 

ma 16 juli t/m vr 24 augustsus: Zomervakantie 

 

 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema: Kiezen. Inhoud: Over wat vastligt 

in het leven, wat voor ons gekozen wordt en de ontdekking welke keuzes je zelf 

kunt maken. 

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Ruth mag aren rapen (Ruth 1, 20-22; 2, 1-14). 

Groepen 5 en 6: Ruth op de akker van Boaz (Ruth 2); Ruth op de dorsvloer van Boaz 

(Ruth 3). 

Groepen 7 en 8: Zo doen ze dat in Betlehem (Ruth 2); Andere gewoontes (Ruth 3). 

 

 

 

Deze weken is het thema bij onze lessen sociaal-emotionele 

vorming via de methode Kwink: Verliefdheid. De competentie die 

daar bij hoort is: relaties hanteren. We willen kinderen leren wat 

verliefdheid is en dat je verliefd mag worden op wie je wilt.  
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Kwink 

Graag uw aandacht voor de bijlage: 

De eerste nieuwsbrief over de  AVG 

die op 25 mei a.s. ingaat! 



 

In de week na Pinksteren besteden we in alle groepen weer extra 

aandacht aan onze verkeerslessen. Voor groep 7 betekent dit vooral de praktische verkeersproef op 

donderdag en voor de groepen 4, 5 en 6 een circuit op het schoolplein op woensdag. Voor dat laatste is het 

dus van belang dat de kinderen in de groepen 4, 5 en 6 op woensdag 

23 mei op de fiets naar school komen. De groepen 4 en 5 zijn voor 

de pauze aan de beurt, dus zij mogen hun fiets in eerste instantie op 

het plein laten staan. We zijn blij met de inzet van de 

verkeerscommissie hierbij. 

Eén van de verkeersactiviteiten van groep 8 in die week is de Actie Stoeprand. Zij delen een gele kaart uit 

aan ouders die hun auto op een verkeerde plek hebben geparkeerd. En helaas gebeurt dit regelmatig. Leest 

u maar in het volgende stukje… 

 

Gaarne wijzen we u op het 

volgende: Wanneer u de auto 

tussen 11.30 en 15.30 uur op deze plek parkeert riskeert u 

een bekeuring! 

 

Dit bord geeft namelijk aan dat het 

iedere werkdag van 11.30 tot 15.30 

uur een parkeerplaats is voor taxi’s en dus ook voor de taxibusjes en stints van de 

BSO. 

 

Los van de bekeuring vinden we het heel vervelend voor de medewerkers van de 

kinderopvang die deze parkeerplekken nodig hebben voor een veilige instapplek voor 

onze leerlingen. Op de foto hierboven ziet u b.v. dat ze hun stint op de straat moeten 

parkeren. 

 

En hiernaast ziet u dat ze door de 

foutparkeerders soms ook hun stints juist 

op de ‘legale’ parkeerplaatsen moeten 

stallen (als daar nog plek voor is). 

 

Graag uw aandacht hiervoor! 

 
  
 

 

Ik ontving de volgende tekst om aan u door te geven: 

Zoals iedereen weet nemen we op het slotfeest afscheid van meester Jacques.  

We willen nog niet te veel verklappen, maar hieronder een aantal punten waar rekening mee moet worden 

gehouden. Verdere informatie krijgt u binnenkort via een uitnodiging voor het afscheid/slotfeest en via de 

e-mail. 

Gewijzigde schooltijden op vrijdag 6 juli: 

Groepen 1 t/m 4 tot 12.00 uur 

Groepen 5 en 6: school tot 12.30 uur  

Groepen 7 en 8: school tot 13.15 uur (lunch mee)  

 

Start middagprogramma (afscheid/slotfeest):| 

Groepen 1/2 : 16.45 uur op school aanwezig 

Groepen 3 t/m 8: 16.00 uur op school aanwezig  

 
Met vriendelijke groet en alvast een mooi weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

Volgende week verkeersweek 

Foutparkeerders! 

Vrijdag 6 juli: Afscheid meester Jacques/Slotfeest 


