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Columbus en……  

De Columbus komt op dinsdag 2 april en 16 

april. 

De Bieb op School is op: dinsdag 26 maart 

en 9 april. 

 

Waardebon Drukkery 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
 
 

Dit hadden we u nog niet laten weten: 

van de waardebon die we ontvangen hebben 

na jullie ingeleverde kassabonnetjes in de 

Kinderboekenweek hebben we 2 leuke 

boeken en een spel kunnen kopen voor de 

kinderen. Namens de leerlingen heel erg 

bedankt! 

 

Opschoondag 

Vandaag hebben de kinderen hun handen uit 

de mouwen gestoken en het zwerfvuil op het 

schoolplein (groep 1-2) de directe omgeving  

om de school( groep 3-4) en op het strand 

bij de strandtent van Pieter Duvekot (groep 

5 t/m 8) opgeruimd. Zo willen we onze 

leerlingen bewust om te leren gaan en een 

bijdrage laten leveren aan een schoner 

milieu. 

 

Opening Kinderkunstweek 

Gisteren is onze Kinderkunstweek geopend 

met een schitterend toneelstukje van 

mevrouw van Puffelen, Bouke Hendrika en de 

knorrige boswachter!   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dank je wel Lenny, Gijs en Teatske 

 

Gastlessen Primas vakleerkrachten dans en 

beeldende vorming 

En nog meer creativiteit! 

In de periode van 9 april tot 9 mei staan de 

gastlessen van juf Conny (dans op de 

dinsdagen voor alle groepen) en juf Bo  

(beeldende vorming op woensdag en 

donderdagmorgen voor groep 3 t/m 8) weer 

gepland. Het wordt vast weer genieten met 

juf Conny en juf Bo. 

 

Buitenlesdag 

Op dinsdag 2 april doen we mee met de 

buitenlesdag. Onze lessen zullen zoveel 

mogelijk buiten gegeven worden die dag.  

We hopen natuurlijk op mooi weer! 

 

Schoonmaak 8 t/m 11 april  

We doen graag weer een 

beroep op u voor de 

voorjaarschoonmaak. We  plannen de 

schoonmaak deze keer alleen  overdag in de 

week van 8 t/m 11 april.  

Verspreid dus over meerdere dagen. 

Uitgebreide informatie vindt u in de bijlage. 
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Koningsspelen  

De Koningsspelen zijn op vrijdag 12 april.  

’s Morgens starten  we met het 

Koningsontbijt. Daarna volgen de 

openingsdans en de spelletjes. We sluiten af 

met een sponsorloop t.b.v. de 

kankerbestrijding 

“Kinderloop voor hoop”. 

Nadere informatie volgt. 

Groep 5 t/m 8 is ’s middags vrij. 

 

Paasviering en paaslunch 

Op donderdag 18 april vieren we ons 

Paasfeest en sluiten we dit af met een 

Paaslunch. De kinderen zijn dus tussen de 

middag op school. De school gaat uit om 

14.00 uur. 

 

Vivo groep 5, 6 en 7 

De kinderen van groep 

5, 6 en 7 hebben hun 

diploma in ontvangst 

mogen nemen na het 

afronden 

van de 

lessen. 

 

Gezocht speelgoedtractor 

Heeft iemand misschien nog een 

speelgoedtractor in de schuur staan die niet 

meer wordt gebruikt? De kinderen van groep 

1-2 zouden er heel erg blij mee zijn… 

 

Groep 1-2 

Voor de vakantie zijn we volop bezig 

geweest met het thema ‘Vriendjes’ en ‘Post’. 

Wat leuk dat we zoveel kaarten en brieven 

hebben ontvangen en mochten posten.  

We mochten zelfs de echte postbode mee 

helpen tijdens het bezorgen van de post op 

Vrouwenpolder. Wat hebben we genoten! 

Postbode bedankt! 

- Vanaf maandag 18 maart zijn  we gestart 

met de Kinderkunstweek. De volgende 

letters staan dan centraal: ‘u’ en ´t´ (kunst) 

- Vanaf maandag 8 april werken we nog 

twee weken tot de meivakantie over ‘jonge 

dieren’. De letters ‘j’ (jonge dieren) en ‘b’ 

(biggetje) staan dan centraal. 

- Na de meivakantie zullen we gaan werken 

over ‘Rupsje Nooitgenoeg’ (gezond 

eten/sporten). 

- Willen jullie weer denken aan spulletjes 

voor de lettermuur? En als jullie spulletjes 

hebben die bij het thema passen, graag! 

- Meespeelhalfuurtjes: woensdag 3 april en  

vrijdag 10 mei. 

- We gaan vanaf nu voortaan op woensdag 

gymmen i.p.v. dinsdag. Denken jullie eraan om 

uw kind gymkleren en -schoenen mee te 

geven? 

- Op dinsdag 9 en 16 april en 7 mei krijgen 

wij gastlessen dans van juf Conny. Wilt u 

ervoor zorgen dat uw kind deze dagen 

gymschoenen bij zich heeft? 

 

Groep 3-4 

Na een heerlijke vakantie zijn we weer met 

frisse moet begonnen! 

Groep 4 gaat verder met het oefenen van de 

tafels. De komende twee weken is de tafel 

van 6 aan de beurt.  

Groep 3 is aan het oefenen om nog vlotter te 

leren lezen. We kunnen al verkleinwoorden 

en woorden met meerdere medeklinkers 

achter elkaar.  

Vanaf de week van 21 maart werken we aan 

de kinderkunstweek.  

 

Groep 5-6 

Na een fijne week vakantie, kunnen we er 

weer tegen aan. De nieuwe tafelgroepjes 

zijn gemaakt,zodat we weer eens met een 

ander maatje kunnen samenwerken.  

Het rekenen bij groep 6 wordt een beetje 

spannender met de breuken, cijferend 

aftrekken en omgaan met grafieken en 

diagrammen. Bij groep 5 gaat het er nog 

steeds om dat de tafels er goed in zitten,  

want inmiddels zijn we al aan het delen met 

rest.  

Er wordt al heel wat van ze gevraagd, maar 

gelukkig is er ook tijd voor de creativiteit  

en muziek. 

 

Schoolvoetbal: de vorige keer stond de 

datum verkeerd. Excuses hiervoor. De goede 



 
  

data staan bij de data voor de komende 

periode. 

Willen jullie aan mij doorgeven wanneer je 

bijv. heen of terug wilt rijden, dan kan ik 

een schema maken.   

 

Groep 7-8 

We hebben allemaal genoten van de week 

vakantie. Op naar een spannende periode 

voor groep 7 en 8. 

De schoolvoetbal, boomfeestdag (als dit 

doorgaat i.v.m. het weer), opschoondag, het 

verkeersexamen en de  

eindtoets van groep 8.  

De kinderen ontvangen de route voor het 

praktijk examen. Het is echt heel fijn voor 

de kinderen als deze is geoefend. Deze dag 

hebben de kinderen een fiets nodig die aan 

alle eisen voldoet. 

Een drukke periode, maar dat houdt ons 

lekker actief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data komende periode 

 Schoolvoetbal jongens 27 maart 

 Schoolvoetbal meisjes 3 april 

 Theorie verkeersexamen 4 april 

groep 7-8 

 Praktijk verkeersexamen 11 april 

Groep 7-8 

 16 en 17 april IEP toets groep 8 

 Meespeelhalfuurtje gr. 1-2 woensdag 

3 april en vrijdag 10 mei 

 Voorjaarsschoonmaak 8 t/m 11 april 

 Koningsspelen vrijdagochtend 12 

april. Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij! 

 Donderdag 18 april Paasviering en 

Paaslunch. School tot 14.00 uur 

 Meivakantie vrijdag 19 april t/m 

vrijdag 3 mei 

 Hoofdluiscontrole maandag 6 mei 

 Studiemiddag dinsdag 7 mei; 

leerlingen vrij 

Zie voor de volledige kalender onze 

website onder het tabblad: agenda. 

 

 

Vriendelijke groeten namens het team,  

Theuny Hoekstra-Flikweert 


