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Lopen voor Water 

Vanmiddag hebben de 
groepen 7 en 8 meegedaan 
aan het project ‘Lopen voor 
Water’. Hiermee hebben zij 
aandacht gevraagd voor de 
waterproblematiek in de 

wereld, met name in Afrika. Om half 2 
ging de wandeltocht van start vanaf het 
schoolplein op de dependance. Na een 
tocht van 5 kilometer door de wijk 
kwamen de kinderen op school weer aan. 
Het eindbedrag van de 
sponsorwandeltocht is nog niet bekend 
maar wij zijn nu al hartstikke trots op hen.  
 
Sportdag groepen 3 t/m 8 
De sportdag, voor de groepen 3 t/m 8, 
vindt plaats op woensdag 29 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. Iedereen moet uiterlijk 
om 8.40 uur aanwezig zijn op het 
sportpark. De sportdag eindigt om 12.30 
uur. Als uw kind naar de BSO gaat, moet u 
zelf met de BSO  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. 
Ook deze week hebben zich nog een 
aantal hulpouders aangemeld. Fijn! Wij 
hopen dat er in de aankomende week nog 
9 inschrijvingen bij de groepen 3 en 4 
komen zodat wij alle spelletjes dubbel 

 
kunnen bemannen. Inschrijfformulieren 
zijn op te halen in de MFO bij juf Haidy. 
 
Laarzen voor de peuters 
De peuters zijn op zoek naar kaplaarzen, in 

maat 22 t/m 30. Zo 
kunnen zij ook 
heerlijk 
buitenspelen als 
het geregend 
heeft. Daarnaast 
worden de laarzen 

in de klas gebruikt bij de rekenspelletjes 
zoals het sorteren op kleur, vergelijken in 
grootte etc. Heeft u nog laarzen staan die 
niet meer passen? Wij kunnen deze goed 
gebruiken.  
 
Kijkles peutergym  
Op vrijdag 24 mei bent u van harte 
welkom bij de gymles van uw peuter in de 
speelzaal op de Hoensbroeksingel. Om 
11.20 uur gymmen de groepen 
Doornroosje en Hans en Grietje. Om 13.15 
uur zijn de Sprookjesboom en Draakjes 
aan de beurt. De les duurt ongeveer 30 
minuten. Wij zien u dan! 
 
Bliksemstage groep 8
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Op 15 mei gingen wij met 8b op 
bliksemstage. Wij werden verdeeld in 4 
groepjes. Ons 1e groepje ging 
naar Vapiano, de 2e naar Albert Heijn, de 
3e naar Voedseleducatie010 en het laatste 
groepje naar Gemeente Werkgevers 
servicepunt. Gelukkig vonden alle 4 de 
groepjes het superleuk. Er werd veel 
gekookt en gebakken bij Vapiano en 
Educatie010. Bij Albert Heijn mochten de 
kinderen een dag mee werken als een 
medewerker. En de kinderen bij de 
gemeente gingen hun eerste CV maken. 
Iedereen had dus iets te doen. Het was 
onze laatste bliksemstage maar meteen 
ook de leukste.  
Geschreven door Yusuf en Rani  
 
Op vakantie 
Groep 3 werkt komende periode aan het 
thema ‘op vakantie’. Hiervoor zoeken wij 
oude koffers of grote reistassen. De 
kinderen zullen hier mee spelen en 
werken. Heeft u nog een koffer die u niet 
meer gebruikt? Dan zijn wij daar erg blij 
mee! 

Techniekles  
De kinderen van groep 7A hebben  

techniekles 
gehad van juf 
Yvonne en juf 
Lizzy. Bij de 
proefjes met 
elektriciteit 
hebben zij een 

stroomkring gemaakt, een schakelaar in 
elkaar gezet, uitgeprobeerd welke 
materialen stroom geleiden en een lampje 
laten branden d.m.v. een aardappel. Alle 
waarnemingen werden verwerkt op een 
invulblad en tot slot hebben de kinderen 
de papieren beer aan een spijker twee 
kanten op laten dansen. Hoe zij dat voor 
elkaar gekregen hebben, kunt u het beste 
aan uw kind vragen. Gedurende deze 
techniekles zijn er vele lampjes gaan 
branden bij de kinderen! 
 
Gezonde traktatie 

Casper is 7 jaar 
geworden. Hij 
trakteerde 
‘druivenmuisjes’. De 
kinderen hebben 
gesmuld! 
 

 
 

Belangrijke data 
20.05 : Start avond4daagse 
21.05 : Avond4daagse 
22.05 : Avond4daagse 
23.05 : Afsluiting avond4daagse 
24.05 : Inloop gymles peuters 
   Koffieochtend ouders 
29.05 : Juffendag groep 1-2 

  Sportdag 3 t/m 8 
30.05 : Hemelvaartsdag, kinderen vrij 
31.05 : Kinderen vrij
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