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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 start al in april  en wel op maandag 24 april en eindigt op vrijdag 5 
mei. We zien de kinderen graag weer op maandag 8 mei. 
Schoolfotograaf dinsdag 9 mei 
Dinsdag 9 mei worden de groepsfoto’s genomen.  
Weekslot 
Vrijdag 12 mei is het weekslot van de groepen van Margot/Freek, Joyce/Karen, 
Anne/Laura en Anneke/Gisella. 
Vrijdag 19 mei is het weekslot van de groepen van Hans/Aukje, Matthijs, 
Carolien/Madelon en Heidi/Anita. 
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. 
Hemelvaartsweekend 
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei zijn de werkers vrij i.v.m. Hemelvaart. 
Avondvierdaagse 
Dit jaar loopt de WP mee met de avondvierdaagse in Den Dolder van 6 t/m 9 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 myriamkaptein@ziggo.nl. 

De groepen 1/2  
De onderbouw start na de meivakantie met het project Pluk van de Petteflet. 

De groepen 3/4  
Informatieavond Ronding wordt informatieochtend 
Sinds enkele jaren houden wij speciaal voor de ouders van groep 4 een extra 
informatieavond over het werken in de Ronding. Deze avond stond gepland op 14/6 
en was inmiddels verschoven naar 31/5. 
We hebben echter besloten om deze informatie te geven tijdens een schooldag. Dit 
geeft de ouders de gelegenheid om tijdens schooltijd een kijkje te nemen in de 
Ronding in groep 5/6 en daarover samen met de schoolleiding de vragen hierover 
aan bod te laten komen. 
Zet u het dus even in uw agenda: op woensdagochtend 7 juni, van 8.45 tot 10.15 
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uur een informatiebijeenkomst over het werken in groep 5 in de Ronding voor alle 
ouders van de huidige groep 4 werkers. 
Meer informatie volgt in een mail na de meivakantie. 
Kamp 
Op woensdag 14 en donderdag 15 juni is het kamp van 3/4. Ook dit jaar hebben we 
weer volop ouders nodig die zouden willen helpen op ons kamp. Direct na de 
meivakantie ontvangen jullie een brief waarin meer staat over het kamp en hoe je je 

op kan geven. 
De groepen 5/6 
Op 31 mei om 16.00 uur is het concert van Kunstorkest in H.F. Witte Dorpshuis in 
De Bilt. Alle kinderen van 5/6 doen hieraan mee: een deel met instrument en een 
deel met zang. 
Over de entreekaartjes wordt u nader via de mail geïnformeerd. 

De groepen 7/8 
In de maand mei gaan alle bovenbouwgroepen naar een boerderij in verband met 
het project "Voeding en het menselijk lichaam". Ouders kunnen zich opgeven bij de 
medewerker om te helpen met het vervoer van de kinderen.  

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


