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Beste ouders en verzorgers,  
  
De bomen staan volop in bloei, de lokalen worden opgeruimd, de planten krijgen water. We zijn klaar 
voor de meivakantie.  
  
In deze maandinformatie leest u over de projecten, sportdagen en kamp in de verschillende 
kleurgroepen. We herinneren u aan de studiedag waarop de kinderen vrij zijn en zijn vol trots over de 
opbrengst voor Oekraine.  
Ook leest u hoe we op 11 mei het Suikerfeest in het klein vieren en doen we een vooraankondiging 
voor de Kees Boekedag op 3 juni a.s.  
  
We wensen iedereen een heel fijne vakantie en zien jullie graag op 9 mei weer terug.  
 
Vriendelijke groeten van Anne-Mieke en Roos 

 
 
 

Algemeen 
 
Meivakantie 
De meivakantie is van zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei.  
We zien de kinderen graag weer op maandag 9 mei. 
 
Studiedag basisschool 
Donderdag 19 mei is er een studiedag voor het team, de 
werkers zijn dan vrij. 
 
Hemelvaart 
Donderdag 26 mei is het Hemelvaart, deze dag is de school ook gesloten, dat geldt ook voor 
vrijdag 27 mei. 
 
Opbrengst marktkraam Oekraïne 
We zijn er trots op dat vele werkers, medewerkers en ouders hebben bijgedragen aan een prachtig 
bedrag van  2.690,=  voor Oekraïne! Dit bedrag maken we over aan giro 555. 

 
 
Suikerfeest 
In de Meivakantie eindigt de Ramadan en wordt het Suikerfeest gevierd. Woensdagmiddag 11 mei 
vieren we op school het Suikerfeest in het klein. Onder leiding van Salima (medewerker 5/6) 
presenteert een aantal werkers over de Ramadan, het Suikerfeest en hoe dat bij hen thuis beleefd 
en gevierd wordt. 
 
Kees Boeke dag op 3 juni 
Dit jaar bestaat onze school 96 jaar. We zijn blij dat we hier dit jaar uitgebreid bij kunnen stilstaan. 
Op vrijdag 3 juni doen we dit met alle werkers van het BO en VO samen. Bij mooi weer op het 
grote veld met allerlei spelen, een theatervoorstelling. De kleuters vragen voor deze dag 
ouderhulp. 
 
Op zaterdag 11 juni is er een reünie voor oud werkers -en medewerkers in de bijlage vindt u de 
uitnodiging. 
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De groepen 1/2 
 
Sportdag 10 mei 
Op 10 mei a.s. is de sportdag van de kleuters. Deze is georganiseerd door 
Eddy, de vakmedewerker gym van de basisschool en wordt begeleid door 
kinderen uit de bovenbouw.  
De kinderen mogen hun sportieve outfit aan en als het warm weer is, is een 
petje ook fijn. We sporten op het grote veld, dus bij zonnig weer graag de 
kinderen van tevoren insmeren.  
 
WP 96 
Het duurt nog even, maar op 3 juni a.s. vieren we Het feest van Kees. Voor deze dag zoeken we 
ouders die in de ochtend willen helpen bij het begeleiden van groepjes kleuters die allerlei 
activiteiten op het veld gaan doen. Via Parro komt er een uitnodiging op je op te geven!  

De groepen 3/4  

 
Projecten: 
 
De fietser 
We starten na de vakantie met het project: De fietser.   
We leren de verkeersregels, welke verkeersborden zijn er allemaal? 
Hoe steek ik veilig over? Ook gaan we onze fietsen bekijken, hoe ziet 
een fiets eruit? Welke onderdelen heeft een fiets? Bij natuur/techniek 
leren we over het tandwiel.  
We sluiten het project af met een fietsparcours op het terrein tring, 
tring,   

 
Wild 
Als voorbereiding op het kamp van begin juni gaan we werken over het thema: WILD.  
Met Kapitein Klots gaan we op reis naar verschillende eilanden en eindigen onze reis op kamp op 

het eiland Wild.  
 
30 mei voorstelling in het Lichtruim van Kunst Centraal 
Maandag 30 mei hebben we van Kunst Centraal de voorstelling: De vulkaan.  
De voorstelling vindt plaats in het Lichtruim. Voor deze voorstelling hebben we vervoer nodig. Wie 
kan helpen rijden? U ontvangt van de eigen groepsmedewerker een Parro om je op te geven als 
hulpouder en met de tijden van de voorstelling.   
 
De groepen 5/6 

 
Kamp 
Dank aan alle ouders die zich hebben opgegeven om te helpen bij het kamp van 5/6!  
Met deze hulp gaan we er 7/8 juni vast een daverend succes van maken. Op maandag 16 mei is de 
informatieavond voor alle kampouders. We nemen dan het draaiboek van de dag door en 
bespreken de taken en verwachtingen. 
 
Sportdag  
Op dinsdag 17 mei werken de kinderen van 5/6 zich in het zweet 
tijdens de sportdag. Alle kinderen worden in sportkleding op school 
verwacht, met voldoende eten en drinken om de dag gezond en fit te 
beleven. 
 
Kunst  
Op 25 mei volgen alle groepen een workshop van Kunst Centraal. De week erna, op 31 mei, gaan 
we naar de voorstelling die aansluit bij de workshops. Deze keer gaat het om het project De 
Vulkaan. De Vulkaan is een interactieve muziekbeleving. Het gaat over drie volkeren die niet van 
elkaars bestaan wisten, tot het lot hen samenbracht. Het blijkt best een grote uitdaging om in 
harmonie met elkaar en met de natuur samen te leven. In de interactieve voorstelling op 31 mei 
spelen alle kinderen mee! 
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Projectafsluiting Samenwerken 
Deze week sluiten we het project samenwerken af met een creatieve opdracht. Op woensdag en 
vrijdag maken de werkers in groepjes een kunstobject. Alle creaties worden daarna samengevoegd 
tot een groepskunstwerk. Een mooie afsluiting van een periode waarin extra aandacht is besteed 
aan samenwerken en samenleven. 
 
Project Middeleeuwen 
Enkele weken na de vakantie starten we in 5/6 met het project 
Middeleeuwen. We duiken de geschiedenis van ridders en kastelen in 
en gaan tijdens het kamp in het echt beleven hoe de Middeleeuwen 
eruit hebben gezien. 
 
 
De groepen 7/8 

 
POP (Persoonlijk ontwikkelingsplan) groep 8 
Zoals ieder jaar gebruikelijk is, gaan de oudste werkers van de basisschool na de meivakantie aan 
de slag met hun eigen ontwikkelingsplan. In overleg met de eigen groepsmedewerker maakt het 
kind een eigen plan voor de laatste periode in 7/8. Een aantal opdrachten draagt de medewerker 
aan. Daarnaast kan het kind zelf gaan bedenken wat hij/zij graag wil doen en leren. De werkers zijn 
hierdoor super gemotiveerd en halen het beste van zichzelf naar boven. 
 
Building Bots 
In mei krijgen alle werkers van groep 7/8 een programmeerles die wordt 
gegeven door Deloitte. De werkers maken kennis met twee verschillende 
programmeertalen, waarmee ze uiteindelijk robots "Bob en "Vernie" 
opdrachten moeten laten uitvoeren. We doen dit om de werkers 
spelenderwijs kennis te laten maken met nieuwe technologie.  
 
Project Puberteit 
In week 20 t/m 22 staat het project puberteit centraal in 7/8. Aan de hand 
van filmpjes van "Dokter Corrie" worden verschillende onderwerpen binnen het onderwerp 
puberteit besproken. Verder krijgen alle werkers een werkboekje.  
Aan het eind van het project komen de meiden samen om aan een vrouwelijk medewerker vragen 
te stellen en doen de jongens dit bij de mannelijke medewerkers. 
 
Bezoek Landgoed Eyckenstein 
Op 20 en 30 mei zullen alle bovenbouwgroepen een bezoek brengen aan Landgoed Eyckenstein in 
Maartensdijk. Dit in het kader van het project "Buitenplaatsen". In dit 
project leren de werkers van alles over het fenomeen 
"Buitenplaatsen" in de 17e en 18e eeuw.  De groepsmedewerkers 
sturen na de meivakantie een Parro bericht met de vraag om mee te 
fietsen naar Maartensdijk. Op vrijdag 20 mei gaan de groepen van 
Bjorn/Aukje, Maarten/Gerben en Renee.  
Op maandag 30 mei gaan de groepen van Hans/Jennifer en Sanne.  
 

 
 

 


