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Beste ouders/verzorgers, 
 
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen 
spelen op school. We hebben gemerkt dat het voor iedereen prettig is als bepaalde 
vragen of opmerkingen per mail onder de aandacht worden gebracht.  
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u van ons een 
brief met de informatie die van belang kan zijn in de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website onder het 
kopje Maandinfo. Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen 
zodat u, als u op de datum klikt, de relevante informatie van die dag vindt.  
 

Algemeen 
Meivakantie 
De meivakantie is van 21 april - zondag 6 mei. We zien de kinderen graag weer op 
maandag 7 mei. 
Studiemiddag 31 mei 
Op donderdag 31 mei is er een studiemiddag, de school is die dag om 12.30 uur 
uit. 
Schoolfotograaf  
Aanvankelijk zou de schoolfotograaf op woensdag 9 mei komen, dit is nu verzet 
naar donderdag 31 mei. Op die dag worden de groepsfoto’s van de groepen 1/2 
gemaakt. Ook wordt er een groepsfoto van alle werkers uit groep 8 gemaakt.  
De werkers uit de andere groepen zijn aan het begin van dit schooljaar 
gefotografeerd, van hen zal op 31 mei geen foto worden gemaakt. 
Weekslot 
Vrijdag 18 mei is het weekslot van de groepen van Sanne/Freek, Matthijs, 
Carolien/Madelon, Heidi/Anita  
Vrijdag 25 mei is het weekslot van de groepen van Margot/Minke, Joyce/Karen, 
Anne en Anneke/Gisella. 
Het weekslot start stipt om 14 uur en vindt plaats in de toneelzaal van het 
voortgezet onderwijs, u kunt vanaf 13:45 uur in de zaal. 
Er mogen niet meer bezoekers in de zaal dan dat er stoelen zijn. Deze regel 
moeten we helaas, op last van de brandweer, streng hanteren. 
Dit betekent dat iedere werker één kaartje krijgt. 
Hemelvaart en Pinksteren 
Donderdag 10 en vrijdag 11 mei zijn de werkers vrij i.v.m. Hemelvaart. 
Maandag 21 mei zijn de werkers vrij i.v.m. 2e Pinksterdag 
Avondvierdaagse 
Dit jaar loopt de WP mee met de avondvierdaagse in Den Dolder van 5 t/m 8 juni. 
Er zijn weer veel ouders nodig om er een groot feest van te maken voor de 
kinderen. Wil je meehelpen met de catering of de coördinatie, kun je mailen 
naar dewerkplaatsa4d@gmail.com 
Op de mail van vorige week zijn veel reacties gekomen van ouders die willen helpen, 
waarvoor dank!  
Er zijn al 12 groepen waarvoor een groepscoördinator is gevonden.  
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Wij zoeken nog ouders voor de groepen van:  
- Carolien/Madelon, 
- Jennifer/Sella,  
- Renée.  
Deze groepscoördinator verzamelt de inschrijvingen & het inschrijfgeld van zijn/haar 
groep, deelt loopgroepjes in en deelt de medailles uit voor de intocht.  
Deze week kun je je nog aanmelden als groepscoördinator op 
dewerkplaatsa4d@gmail.com of bellen/appen op onderstaande telefoonnummers.  
Je kunt ons natuurlijk ook aanspreken op school. Hopelijk kunnen alle groepen weer 
meelopen dit jaar!  
Alvast bedankt allemaal!!  
Vriendelijke groet, Arnout (06-8363391), Myriam (06-57690178), Kathelijne, Anne-
Martine & Nicolette  

De groepen 1/2  
De onderbouw start op 22 mei met het project ‘sprookjes’. 

De groepen 3/4  
Kamp 
Van donderdag 21 tot vrijdag 22 juni is het kamp van 3/4. Ook dit jaar hebben we 
weer volop ouders nodig die zouden willen helpen op ons kamp. Afgelopen 
donderdag hebben alle werkers een brief ontvangen waarin meer staat over het 
kamp en waarin staat hoe je je op kan geven voor het kamp.  
Sportdag 24 mei 
Op donderdag 24 mei is er een sportdag voor de werkers van 3/4. De sportdag 
vindt buiten op het veld plaats. Willen jullie die dag jullie zoon of dochter goed 
insmeren met zonnebrandcrème? 

De groepen 5/6 
Geen bijzonderheden 

De groepen 7/8 
Geen bijzonderheden  

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin 
Teamleiders  
 


