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Kamperen 
De peuters en de groepen 1-2 zijn deze 
week begonnen met een nieuw thema: 
Wij gaan kamperen. De week begon met 
een bericht van Ko, waarin hij vertelde dat 
hij was gaan kamperen. Er staan inmiddels 
veel tenten in de school, de kinderen 
maken kampvuren na waar zij hun 
zelfgemaakte marshmallows boven 
kunnen roosteren en uiteraard wordt er in 
de kring ook gewerkt met het thema.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juffen- en meesterdag 
Op dinsdag 19 mei was de jaarlijkse 
meester- en juffendag. Op deze dag vieren 
de meester en de juffen van de  
groepen 1-2 gezamenlijk hun verjaardag. 
Bij een verjaardag hoort natuurlijk 
spelletjes doen en trakteren. Zij zijn heel 
erg verwend door de kinderen en ouders.  
De meester en juffen hebben er samen 
met de kinderen een heel leuke dag van 
gemaakt! 

Schoolfruit 
De afgelopen maanden hebben de 
kinderen op woensdag, donderdag en 
vrijdag fruit op school gekregen via het 
EU-Schoolfruit programma. Vanwege de 
schoolsluiting tijdens de lockdown is het 
programma verlengd tot en met de eerste 
week van juni. Komende week is dus de 
laatste week dat de kinderen op 
woensdag, donderdag en vrijdag geen 
groente of fruit mee hoeven te krijgen. 
Daarna vragen wij u om zelf weer voor het 
groente en fruit te zorgen als pauzehap.  
 
Bezoek GGD aan de peuterspeelzaal 
De GGD heeft haar jaarlijkse inspectie van 
onze peuterspeelzaal gedaan. De GGD is 
erg tevreden over wat zij hebben gezien. 
Het werken met thema’s komt heel 
duidelijk naar voren en de invulling die de 
peuterjuffen er aan geven, past goed bij 
de jonge leeftijd van de kinderen. Ook het 
feit dat de leidsters actief meedoen met 
de kinderen is in positieve zin opgevallen. 
Er is een mooi rapport over verschenen. U 
kunt dit rapport ook op onze website 
vinden, onder het kopje Peuterspeelzaal.  
 
 
Schrijfster op bezoek 
Op dinsdag 18 mei kwam Marlies Verhelst 
op de peuterspeelzaal voorlezen uit haar 
boek "Feestmaal voor de koning". Het was 
een groot succes. Marlies las het boek op 
een heel leuke manier voor.  
Verder werd er ook 
gezongen, gedanst en 
had ze allerlei attributen 
uit het boek bij zich.  
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Technieklessen 
De groepen 6 en 8 zijn ook begonnen met 
de lessen techniek in het ontdeklokaal van 
de dependance. Net als de kinderen van 
de groepen 7 eerder, zijn de groepen 6 en 
8 enthousiast aan de slag gegaan met alle 
opdrachten. Ook nu helpt meester Hans 
hen weer een handje! 

 
 
 
 
 
 
 
Schoolreizen en uitstapjes 
Nu er steeds meer mogelijk wordt door de 
versoepelingen van de Corona-
maatregelen, worden de mogelijkheden 
om een schoolreis of ander uitstapje te 
organiseren ook steeds groter. Wij zijn 
hier dan ook druk mee bezig en hebben 
heel goede hoop dat de schoolreizen voor 
de groepen 3 tot en met 7 kunnen 
doorgaan. Ook het bezoek van de leerling 
uit de groepen 1-2 aan de kinderboerderij 
willen wij graag weer organiseren. Omdat 
wij hiervoor kosten moeten maken, 
vragen wij u dan ook vriendelijk om de 
ouderbijdrage over te maken mocht u dit 
nog niet hebben gedaan.  
 
 

Kamp groep 8 
Goed nieuws voor de kinderen uit groep 8:  
Kamp gaat door! Hier zijn wij erg blij mee, 
want een kamp hoort natuurlijk bij de 
afsluiting van de basisschooltijd. Uiteraard 
zullen alle geldende Corona-maatregelen 
in acht genomen worden.  
De juffen van de groepen 8 zijn nog op 
zoek naar oude lakens die zij tijdens de 
kampweek goed kunnen gebruiken voor 
verschillende spelletjes en activiteiten. 
Heeft u thuis nog lakens liggen die u niet 
gebruikt en die u anders weg zou gooien, 
breng ze langs op de dependance. De 
juffen zullen u hier dankbaar voor zijn.  
 
Opname eindfilm 
Afgelopen week heeft ook de opname van 
de eindfilm van de groepen 8 
plaatsgevonden. Het was een drukke dag 
voor de kinderen, maar alle scenes zijn 
opgenomen. De film wordt nu 
gemonteerd en we zijn natuurlijk allemaal 
benieuwd naar het resultaat. Tijdens de 
afscheidsavond zal de film in première 
gaan.  
 

 
 
Belangrijke data 
04.06: Laatste dag EU-Schoolfruit  
 
 
 
 

 
 


