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Sportdag groepen 3 tot en met 8 
De sportdag, voor de groepen 3 tot en met 8, 
vindt plaats op woensdag 23 mei en wordt 
gehouden op het veld van voetbalvereniging 
Bolnes aan de Kievitsweg. In verband met de 
veiligheid verwachten wij dat de kinderen van 
de groepen 3, 4, 5 en 6 door de ouders naar 
het sportveld gebracht én opgehaald worden. 
De groepen 7 en 8 mogen zelfstandig komen.  
 
Er hebben zich veel ouders opgegeven voor de 
sportdag. Daar zijn wij erg blij mee. Bijna alle 
spellen zijn dubbel bemand. Zo zijn ouders in 
de gelegenheid om, tussendoor, even naar 
hun eigen kind te kijken.  
 
Alle sportactiviteiten worden gehouden op 
grasvelden. Een lange broek of trainingspak is 
aan te bevelen. Geef uw kind eten en 2x 
drinken mee. Medicijnen tegen 
bijv. hooikoorts en astma zijn ook een must! 
Net als zonnebrand bij mooi weer.  
Er worden de gehele dag foto’s genomen van 
de kinderen door school. Deze zullen uiteraard 
weer op de website verschijnen. Ouders 
mogen alleen foto’s maken van hun eigen 
kind. Wanneer zij ook foto’s willen maken van 
andere kinderen, zal er eerst toestemming 
aan de desbetreffende ouder gevraagd 
moeten worden.  
 
Iedereen moet uiterlijk om 8.40 uur aanwezig 
zijn op het sportpark. 
 
De sportdag eindigt om 12.30 uur. Indien uw 
kind naar de BSO gaat, dient u zelf met de BSO 
te regelen dat zij uw kind op het sportpark 
komen ophalen! Let op: de kleuters hebben 
Juffendag op het hoofdgebouw en sporten 
dus niet mee. Om 12.00 uur kunt u hen daar 
ophalen.

 
Hierbij een beknopte routebeschrijving naar 
het sportveld: 

• Langs het winkelcentrum over de 
Oude Watering 

• Trambaan oversteken en rechtsaf de 
Rhynauwensingel op 

• Linksaf de Cannenburchstraat in 

• Met de weg mee naar rechts 
gaan(Cannenburghstraat) 

• Eerste zijpad links Onsteinpad op 

• Bruggetje over, het Aldendrielpad op 

• Rechtdoor langs tweedelig hekje 

• Dijkje oversteken 

• Fietspad Kievitsweg op 

• Ga rechtdoor totdat er rechts een 
parkeerplaats te zien is. U bent er.  

 
Ouders die op het laatste moment de 
mogelijkheid hebben om alsnog te helpen, 
kunnen zich op de dag zelf melden in de 
bestuurskamer in de kantine. 
Laten we hopen op een mooie, droge dag! 
 
Juf Haidy 

Donderdag werd juf Haidy, 
onze medewerkster 
Ouderbetrokkenheid, in het 
zonnetje gezet door 
wethouder 
Sven de 
Langen. Dit 

voor haar inzet op school en 
in de wijk. Een groot 
compliment dus! 
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Excursie kleuters 
De 
kleutergroepen 
zijn op excursie 
geweest naar 
kinderboerderij 
De Molenwei. 
Zij hebben veel 

verschillende dieren gezien, gewandeld door 
de Heemtuin en 
gespeeld in de 
speeltuin. De reis 
met de 
‘dubbeldekker bus’ 
was al een 
belevenis op zich! 
 
Excursie groepen 3 en 4 

 

 
De kinderen uit de groepen 3 en 4 zijn op 
excursie geweest naar kinderboerderij De 
Kooi. Daar hebben zij de les ‘beschuit met 
muisjes’ gekregen in het kader van het thema 
lentekriebels. 

Fietsexamen groepen 8 
Op donderdag 
heeft groep 8 het 
fiets 
verkeersexamen 
gedaan. Bijna 
iedereen is 
geslaagd! Wat fijn 

dat er ouders geholpen hebben om deze 
middag mogelijk te maken.  
 
Gezonde traktatie 

Jaizha-Noah is 9 jaar geworden 
en heeft op heerlijke 
snoepkommertjes getrakteerd.  
 
Feline is 5 jaar 
geworden en 

trakteerde fruitspiesjes met 
meloen en druiven. Iedereen 
heeft zitten smullen. 
 
Nieuw e-mailadres 
Regelmatig krijgen wij van ouders, het verzoek 
een mailadres te wijzigen in ons 
administratiesysteem Parnassys. Hiervan 
wordt een bevestiging naar het nieuwe 
mailadres gestuurd. In deze mail staat dat u 
uw mailadres nog moet activeren en hoe dat 
te doen. Het is belangrijk deze stappen te 
volgen daar het account anders inactief blijft 
en u geen mails kunt ontvangen. 
 
 

 
 
Belangrijke data 
21.05: 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij 
23.05: Juffendag groepen 1-2 
 Sportdag groepen 3 tot en met 8 
24.05:  Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige MFO 
 Veteraan in de klas bij de groepen 7 en 8 
25.05: Koffieochtend ouders 
28.05: Schoolfotograaf, schema volgt nog 
29.05: Schoolfotograaf, schema volgt nog 
30.05:  Schoolfotograaf, schema volgt nog 
 Streetdance toernooi 
31.05: Schoolfotograaf peuterspeelzaal 
01.06: Mindfulness groepen 4 
 Koffieochtend ouders 
 
 
 
 


