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Gevonden voorwerpen 
De stapel met gevonden voorwerpen is in 
de winter flink gegroeid. Bent u iets kwijt? 

Neem snel een 
kijkje omdat 
op 6 april alles 
naar de 

kledingbank wordt gebracht. Op het 
hoofdgebouw liggen de gevonden 
voorwerpen uitgestald in het theater bij 
de speelzaal. Op de dependance staat de 
bak in de lerarenkamer.  
 
Avond4daagse 
De 71e Avond4daagse is van maandag 20 
tot en met donderdag 23 mei en wordt 
gelopen in Ridderkerk. U kunt zich 
inschrijven, tot 18 april, bij juf Haidy. De 
kosten bedragen 6 euro per persoon. 
Hiervoor ontvangt u een routeboekje, 
startkaart en een medaille. Onderweg 
krijgt iedereen een lekkere attentie. Elke 
avond wordt er 5 kilometer gelopen.  
 
Inlooples kleuters 
Het is zeker geen grap … op maandag 1 
april is de inloopochtend voorlezen voor 
de kleuters. U bent van harte welkom om, 
van 8.30 tot 9.00 uur, de kinderen voor te 
komen lezen.  
 
Excursie groepen 4 
Groep 4 gaat naar de les "Melk" op het 
lescentrum van kinderboerderij 'De Kooi'. 
Groep 4a gaat op 1 april, groep 4b en 4c 
op 4 april. Vanwege de reistijd blijven alle 
kinderen kosteloos over. Vergeet u geen 
lunchpakketje en extra drinken mee te 
geven? De groepen 4a en 4c kunnen iets 
later dan 15.15 uur terug zijn. 

Lasergamen 
De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben tijdens de 
gymles een clinic  lasergamen gehad. De 

gymleerkrachten 
hadden de hele 
gymzaal 
omgebouwd tot 
een spannend 
parcours. De 

kinderen moesten rennen, verstoppen en 
hun tactisch inzicht inzetten om de 
laserstralen te ontwijken. Zij hebben 
enorm veel plezier gehad.  
 
Bijeenkomst Onwijze Moeders 
Afgelopen donderdag ging de bijeenkomst 

van de Onwijze 
Moeders over het 
levensreddend 
handelen bij jonge 
kinderen. Het is 
belangrijk om te 

weten wat te doen als je kind zich verslikt 
of er iets in de luchtpijp vast komt te 
zitten. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig 
waren.  
 
Koekjes bakken 
Op de Hoensbroeksingel hebben de 

peuters 
heerlijke 
koekjes 
gebakken. Van 
meel, boter, 
suiker en eieren 

hebben zij deeg gemaakt. Na 20 minuutjes 
in de oven konden zij eindelijk proeven 
van al dat lekkers!   
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Ilsemunda & Bibliotheek 
Woensdagmiddag 3 april draait de film 
Klara & de gekke koeien in Islemunda. 
Vanaf 14.00 uur zijn alle kinderen van 
harte welkom bij deze grappige 
animatiefilm.  
In de bibliotheek wordt er deze middag 
een maakworkshop Cirkelkunst 
georganiseerd. Door te experimenteren 
met elektronica leer je hoe een 
stroomkring werkt. Ben je tussen de 8 en 
12 jaar? Dan kun je je aanmelden bij de 
balie of de website. 

Belangrijke data 
01.04 : Kinderboerderij groep 4a 
03.04 : SKVR les groep 1-2f 
04.04 : Kinderboerderij groep 4b en 4c 
   Circus op het schoolplein 
05.04 : Ouderkoffie 
06.04 : Kidsrun 
08.04 : Rapportgesprekken groep 1-2 
11.04 : SKVR de Doelen groepen 5 
12.04 : Koningsspelen  
   SKVR de Doelen groepen 6 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


