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Nieuwsbrief 27     

 21 maart 2019 

ALGEMEEN 
 

Koningsspelen  
Op vrijdag 12 april a.s. vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats. 
Ook onze school doet hieraan mee!   
Deze dag begint met een gezamenlijk ontbijt in de aula. De 
samenstelling van het Koningsontbijt is ook dit jaar in lijn met de 
richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.  

  
Om 9.20 uur, na het Koningsontbijt start het sportieve gedeelte tijdens de Koningsspelen 
traditiegetrouw zingend en dansend met het Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen. 
Dit jaar heet het liedje Pasapas!  

 
Op het grote veld voor de school gaan we met alle kinderen van groep 1 t/m 8 spelletjes 
doen in ‘Super Hero Ha Twee Go!’. We zijn op zoek naar ouders die ons deze ochtend willen 
helpen bij o.a. het klaarzetten van het ontbijt en/of begeleiden van de spellen.   
Heeft u tijd en zin om te helpen op 12 april? U kunt zich dan opgeven op de 
inschrijfformulieren bij de klaslokalen.  
Laten we er samen een sportieve dag van maken!  
  

Renate Pas en Rian Huijbers, sportdagcoördinatoren  
 
 
UIT DE GROEPEN 

 
Groep 1-2 
Thema ‘Lente’ 
Vandaag begint de lente. In de klas zijn we al voorzichtig begonnen met dit thema. Om dit 
seizoen weer te gaan ervaren, hebben we begin april weer een bezoek naar de Vlasroot 
gepland. We willen deze dag verzetten van donderdag 4 april naar vrijdag 5 april. Ouders die 
graag mee willen helpen zou ik willen vragen om zich bij de hulpouder van groep 1-2 op te 
willen geven.  

Belangrijke data 
27-03  Studiedag alle leerlingen vrij 
12-04  Koningsspelen 
16-04  Schoolraad 
19-04  Start Meivakantie t/m vrijdag 3 mei  
 
 
Bijlagen 
Flyer Sjors Sportief 
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Groep 3-4 
Muzieklessen 
Meester Niels heeft inmiddels al 
veel muzieklessen in de groep 
gegeven. Hij heeft de kinderen al 
veel nieuwe liedjes aangeleerd. 
Ook hebben de kinderen geoefend 
met verschillende ritmes. Ze 
kunnen verschillende ritmes 
klappen en ook meespelen met 
verschillende instrumenten. 
 
 

 
 
Groep 5-6 
Toets AK/topografie groep 6 
De aardrijkskunde- en topografietoets van groep 6 staat gepland op maandag 1 april. De 
leerlingen van groep 6 hebben de leerstof afgelopen dinsdag mee naar huis gekregen.  
Met het kopiëren is er per ongeluk ook een oude datum uit 2017 op de papieren blijven 
staan. Deze klopt dus niet.  
 
 
Groep 7-8 
Schrijversbezoek Tanja de Jonge 
Kinderboekenschrijfster Tanja de Jonge kwam bij 
groep 7/8 op bezoek, ze had al haar eigen 
geschreven boeken mee en ze vertelde dingen over 
haar zelf, daarna hadden we het over je eigen 
inspiratie om een boek te schrijven, dat werd heel 
goed beantwoord bijvoorbeeld door je eigen 
fantasie. Daarna vertelde ze over haar inspiratie van 
de boeken Cyberboy en Syntopia. Toen las ze zelf uit 
haar eigen geschreven boek voor namelijk Syntopia. 
Dat kon ze heel goed vertellen. Daarna mochten we 
vragen stellen. We vonden het allemaal heel 
leerzaam en leuk. 
Maud en Stella 
 
Entreetoets groep 7/ Eindcito groep 8 
De leerlingen van groep 7 hebben afgelopen dinsdag een ouderfolder meegekregen over de 
entreetoets. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze toets. 
De entreetoets staat gepland op de ochtenden van 9, 10, 11, 16, 17 en 18 april.  
De eindcito voor groep 8 staat gepland op de ochtenden van 16, 17 en 18 april. 
Zorgt u er alstublieft voor dat op deze ochtenden geen afspraken gepland staan bij o.a. de 
tandarts en de orthodontist?        


