
  

 
 

18 mei 2022 
 

AGENDA 
 

18 mei    Groepen 3 naar Twuyvermolen, Sint Pancras 

18 mei    Groepen 6, 7 en 8 project Veilig Puberen 

19 mei    Praktisch fietsexamen groep 7 

20 mei    Groep 5 naar de BroekerVeiling 

23 mei    Groep 8 voorlichting Leerrecht 

24 mei    Groepen 6, 7 en 8 project Veilig Puberen 

24 en 25 mei   Schoolfotograaf 

25 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

26 mei    Hemelvaartsdag, gehele kindcentrum gesloten 

27 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij, opvang open. 

30 mei    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

31 mei    Groepen 5 en 6 excursie De Groot en Slot 

   1 juni   Groepen 3 en 4 schoolreisje 

   1 juni   Groep 8 project Veilig Puberen 

   1 juni   Schoolzwemkampioenschappen  

   3 juni   Groepen 5 t/m 8 techniekochtend 

   6 juni   Tweede Pinksterdag, gehele kindcentrum gesloten 

   7 juni   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) 

   9 juni   Muziek Inspiratielessen 

13 juni    Start toetsweken 

14 juni    Groepen 7 en 8 gastles Zeebenen in de klas 

16 juni    Voorstellingen Matthijs van Vlaardingen 

19 juni    Vaderdag 

21 juni    Groepen 1 en 2 schoolreisje 

23 juni    Muziek Inspiratielessen 

24 juni    Bezoek schrijfster Janneke Schotveld 

27 juni    Studiedag onderwijsgroepen, opvang open 

28 juni    Tabijn-muziek-event School op Stelten 

29 juni    Groepen 1 en 2 sportdag 

  1 juli    Leerlingenraadvergadering 

  5 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

  6 juli    Sportdag groepen 3 en 4 

  8 juli    Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

11 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 1 t/m 4 

12 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 5 t/m 7 

12 juli    Afscheidsmusical groep 8 

13 juli    De school neemt afscheid van groep 8 

13 juli    Rapporten mee 

14 juli    Muziek Inspiratielessen 

15 juli    Peuters uitjesdag 

15 juli    Margedag: onderwijsgroepen vrij, (peuter)opvang open. 

18 juli t/m 26 augustus Zomervakantie 

29 augustus   Eerste dag na de zomervakantie 

 



 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vandaag groepen 6, 7 en 8 gastlessen hebben over Veilig puberen 

• U in de vorige Nieuwsbrief meer over heeft kunnen lezen 

• Vandaag groep 3  een excursie naar de Twuyvermolen heeft 

• We hen heel veel plezier wensen! 

• Er al een tussenstand is gegeven van de opbrengst van de sponsorloop 

• We nu het eindbedrag bekend kunnen maken 

• We een legendarische opbrengst hebben van maar liefst € 8753,10 !!! 

• 75% van dit bedrag gestort zal worden op giro 555 voor Oekraïne 

• 25 % van dit bedrag gestort zal worden aan Kika 

• We nog nooit zo’n bedrag bij elkaar hebben gerend! 

• We ongelofelijk trots zijn!! 

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Moira in de peutergroep. 

We hopen dat je een fijne tijd hebt bij ons! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

18 mei Jonah, groep 5 

22 mei Noëmie, groep 3 

23 mei Timo, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

KINDERPRAAT 
 

- Een kleuter zegt tegen juf Annemiek: “Er zit iets op je neus!” Juf Annemiek raakt haar 

neus aan om te voelen wat er zit. Kleuter” Pep-pep!” 

- Een meisje uit groep 5 heeft het met iemand uitgemaakt. Een ander meisje zegt: “Maar ze 

wil het ook weer inmaken.” 

- Een kleuter laat zijn dino-knutsel zien. Juf zegt: “O, wat vet zeg!” Waarop de kleuter 

reageert: “Hij moet in de frituurpan, dan wordt hij nog vetter!” 

- Een peuter zegt: “Juf, ik heb een pukkie op mijn kin, maar de rommel is er al uit hoor!” 

  

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Operatie gelukt! 

Gisteren is juf Kayleigh geopereerd. We zijn heel blij en dankbaar jullie te kunnen melden dat 

de operatie geslaagd is en dat het goed gaat met juf Kayleigh. 

Juf Kayleigh zal nog wel behoorlijke tijd nodig hebben om goed te herstellen. 

Juf Kayleigh, heel veel beterschap en we hopen dat u snel weer uit het ziekenhuis mag! 

 

 



 

FOTOGRAAF, HERHALING 
 

Volgende week komt de fotograaf. Hieronder vindt u het schema ter informatie: 

 

Dinsdag 24 mei: let op, de tijden kunnen enigszins afwijken! 

 

Tijd  Groep  Bijzonderheden  

08.30-09.00 uur ½ A  

09.00-09.30 uur ½ B  

09.30-10.00 uur ½ C  

10.00-10.30 uur 3 A  

10.30-11.00 uur 3 B  

11.00-11.25 uur 4  

11.25-11.45 uur 5  

11.45-12.05 uur 6  

11.05-12.45 uur Pauze voor de fotografen   

12.45-14.00 uur Broers/zussen die op school zitten 

2 fotografen tegelijk 

2/3 foto’s per broers/zussen 

 

 

Woensdag 25 mei: let op, tijdens kunnen enigszins afwijken! 

 

Tijd  Groep  Bijzonderheden  

08.45-09.30 uur Peuters > alle peuters die aanwezig 

(kunnen) zijn  

Ouders blijven bij peuters die 

niet in de woensdaggroep 

zitten. 

09.30-10.00 uur Peuters alléén van de woensdag-

peutergroep en hun broers/zussen die 

op school zitten 

 

10.00-10.35 uur 7  

10.35-11.10 uur 8  

11.10-11.30 uur 8 extra foto  

11.30-12.00 uur Uitloop en zieke kinderen van dinsdag  

12.00-12.30 uur Pauze voor de fotografen   

12.30-14.00 uur Broers/zussen die niet op school zitten 

samen met leerling/peuter die op school 

zit.  

 

Shifts van 5 gezinnen per 

kwartier, o.b.v. inschrijving.* 

2 fotografen tegelijk 

 

* de gezinnen (broertjes/zusjes) die zich hebben ingeschreven ontvangen binnenkort per mail 

bericht over de tijd (in welke shift) ze verwacht worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HEKKEN SLUITEN 
 

Helaas staat de hekken rondom de school vaak open. Tijdens de ‘spits’ is dat logisch, maar 

tijdens de schooluren en BSO graag de hekken gesloten houden voor de veiligheid van uw en 

andere kinderen! 

 

WELKOM EN OPROEP! 
 

Hier is hij dan: onze nieuwe aanwinst, de personenbus! 

En wat zijn we er blij mee, want nu kunnen we tijdens de opvang (en natuurlijk ook bij 

excursies) fijn met de kinderen leuke uitjes ondernemen! De BSO heeft er al twee uitstapjes 

mee gemaakt en hij rijdt als een zonnetje! 

Voor de uitjes/tripjes kunnen we nog een aantal stoel-verhogers gebruiken. Wie heeft er nog 

één voor ons? We horen het graag! Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


