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Kamperen 
De peuters en de groepen 1-2 werken met 
het thema: Wij gaan kamperen. De 
kinderen hebben een kijkje kunnen nemen 
in een echte caravan! Juf Edith had haar 
caravan een ochtendje naast de school 
geparkeerd zodat alle kinderen binnen 
konden kijken.  

 
 
Kinderboerderij 
Vandaag zijn de kinderen uit de  
groepen 1-2 naar kinderboerderij 
Molenwei geweest. Zij hebben het daar 
erg naar hun zin gehad en van alles 
ontdekt over de dieren die er leven. Ook 
in de botanische tuin hebben de kinderen 
hun ogen uitgekeken. We zijn blij dat we 
weer met de kinderen op stap konden!  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Workshop groepen 8 
Vorige week donderdag hebben de 
groepen 8 les gehad van het 
buurtsteunpunt Beverwaard en het Leger 
de Heils over Puberteit en Seksualiteit. Dit 
jaar konden er hier helaas geen ouders bij 
aanwezig zijn. Er wordt nu een online 
ouderavond georganiseerd op woensdag 
23 juni. Deze online bijeenkomst duurt 
van 19.15 tot 21.00 uur. U kunt zich 
hiervoor aanmelden door een mail te 
sturen naar 
buurtsteunpuntbeverwaard@legerdesheil
s.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktisch verkeersexamen 
Donderdagmiddag 17 juni heeft groep 8 
het praktisch verkeersexamen. De 
kinderen uit deze groepen moeten die 
middag op de fiets naar school toe komen. 
 
Moestuin 
De planten in de 
moestuin op het plein 
van het hoofdgebouw 
groeien hard door. 
Mede dankzij de 
goede zorgen van de 
peuters!  
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Schoolreis groepen 5 tot en met 7 
Op donderdag 24 juni gaan de groepen 5 
tot en met 7 op schoolreis naar de 
Efteling! Graag willen we u op de hoogte 
stellen van een aantal zaken:  

• De bussen vertrekken om 8:45 uur 
vanaf de Schinnenbaan. Het is fijn als 
de kinderen om 8:30 in de klas zijn, 
zodat we op tijd kunnen vertrekken. 

• De leerlingen van groep 7 dragen een 
mondkapje tijdens de busrit. Dit is 
richtlijn vanuit de busmaatschappij.  

• Denkt u er aan een tussendoortje en 
lunchpakket mee te geven? 

• Zakgeld meenemen mag, maar de 
kinderen zijn hier zelf verantwoordelijk 
voor. Wij adviseren niet meer dan  
€ 10,00 mee te geven.  

• Waardevolle spullen, zoals een 
telefoon, kunnen de kinderen het 
beste thuislaten. 

• Wij hopen natuurlijk op goed weer, 
maar check zelf ook even de 
weersverwachting. Denk aan het 
meenemen van zonnebrandcrème 
en/of regenkleding. 

• Heeft uw kind last van wagenziekte? 
Geef het door aan de leerkracht, dan 
kan hier rekening mee gehouden bij de 
indeling van de bus. Wilt u wel zelf 
denken aan een pilletje en/of plastic 
tasje?  

• Wij hopen rond 18.00 uur terug te zijn 
op de Schinnenbaan. Via de schoolapp 
ontvangt u bericht met een verwachte 
aankomsttijd zodra we die weten. 

• We verzoeken u bij het uitzwaaien van 
de kinderen 1,5m afstand te bewaren 
tot elkaar en de leerkrachten. 
Daarnaast vragen wij u om met 1 
ouder per gezin te komen uitzwaaien 

Wij gaan er een gezellige dag van maken! 
 
Schoolreis groepen 3 en 4 
Ook de groepen 3 en 4 zullen op 
schoolreis gaan. De juffen houden de 
bestemming nog even geheim, maar 

houdt u er wel alvast rekening mee dat de 
kinderen de dag van de schoolreis later 
terug zijn dan de normale schooltijd.       
Via de SchoolApp zullen de juffen u 
komende week van meer informatie 
voorzien. Houd deze dus goed in de gaten! 
 
Sportdag groep 5 tot en met 8 
Vandaag hebben de groepen 5 tot en met 
8  hun sportdag gehad. Vanwege de 
geldende maatregelen is er een alternatief 
programma gemaakt met als thema Crazy 
Colours. Alle kinderen mochten in hun 
meest opvallende kleurencombinatie naar 
school komen. De dag begon voor de 
groepen 5 en 6 met een opening in de 
klas. Daarna zijn er 
verschillende spellen op en 
rond het schoolplein van de 
dependance gespeeld. De 
grote favoriet van de 
kinderen was ongetwijfeld 
de opblaasbare stormbaan. 
Ook op het kunstgrasveld en 
het naastgelegen grasveldje 
aan de Houdringeweg  
hebben de kinderen 
verschillende spellen gespeeld. In de 
middag was het de beurt aan de groepen 
7 en 8. Mede dankzij het goede weer, de 
inzet van alle juffen en meesters en 
natuurlijk van de kinderen, is de sportdag 
een groot succes geworden! 

 
Belangrijke data 
17.06: Praktisch verkeersexamen groep 8 
18.06: Studiedag: alle kinderen vrij! 
21.06: Studiedag: alle kinderen vrij! 
24.06: Schoolreis groep 5 tot en met 7 
25.06: Schoolreis groep 3 en 4

 


