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18 april
19 april
6 mei
16 mei
22 mei
29 mei

paasontbijt
Start meivakantie
Start school
Schoolreis groep 3-7
Sportdag groep 7 en 8
Sportdag groep 3 en 4

Beste ouders/ verzorgers,
Ik meld u nogmaals dat de Dreef na de meivakantie op maandag afgesloten is voor auto’s in verband
met het opruimen van het festival. Gedurende de 6e mei zal de weg weer worden opengesteld.
De kunstweken
Alle leerlingen hebben hun uiterste best gedaan een mooi kunstwerk te maken. Echte kunst verdient
het door zoveel mogelijk mensen gezien en gewaardeerd te worden. Daarom zijn alle kunstwerken
nu ook te zien in een speciaal voor ieder kind gemaakt Kunstweken-museum op internet. Ouders,
opa’s, oma’s, familie en bekenden... iedereen kan een kijkje nemen in het museum van het kind en
zijn kunstwerk bewonderen.

In de Museumfolder die alle kinderen hebben ontvangen (of zeer binnenkort ontvangen), staat
uitgelegd hoe de persoonlijke musea geopend kunnen worden. De kinderen hoeven via het system
(al dan niet samen met papa of mama) slechts enkele uitnodigingen voor de ‘Grande Opening’ te
versturen en klaar.
Via onderstaande link wordt alles nog eens uitgelegd. Veel plezier ermee!
https://youtu.be/vKyj6dO-Y1g
Koningsspelen groep 1-4
Elk jaar organiseren wij weer de
Koningsspelen voor de kleuters,
groep 3,4 en 5 t/m 8. De kleuters
waren op het achterplein bezig en in
de gymzaal en de groepen 3 en 4 in
het Park. Heel veel spelletjes werden
gespeeld met behulp van de
leerlingen van groep 7 en 8. In de

gymzaal een echte judoleraar en in de speelzaal
een echte balletlerares. Alle hulpouders reuze
bedankt, het was weer heel gezellig.

Koningsspelen groep 5-8
De commissie is al maanden bezig om weer wat
origineels te organiseren voor de Koningsspelen
voor de bovenbouw. Nou, dat is dan heel goed
gelukt, het was een geslaagd evenement. De
kinderen hebben echt de meest leuke sporten gedaan in de badminotonhal, gymzaal en de
Tetterodehal. Een greep uit het aanbod: Badminton, boksen, dansles, bootcamp, spelcircuit, skiën,
padellen, judo,Capoeira, tafeltennis ……….

Kortom, zowel op de woensdag als op de vrijdag
was het weer een groot succes. We hebben weer veel
te danken aan de vele hulp- en rijouders.
Volgende week geen Weekbrief. Ik wens u, namens de
collega’s, een fijn weekend en alvast een mooie
meivakantie.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

