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Meivakantie
De meivakantie breekt aan! Vanaf vrijdag 27 april zijn de kinderen vrij. Op maandag 14
mei verwachten we iedereen weer op school.
Een hele fijne, gezellige, zonnige meivakantie gewenst allemaal!
Op maandag 21 mei is het pinkstermaandag. De school is dan dicht!

Sportevenementen na de meivakantie
Atletiek.
Dinsdagmiddag 15 mei gaan de groepen 5 en 6 per auto en de groepen 7 en 8 per fiets
naar de atletiekbaan van De Sperwers aan de Meerdijk. Deze dag zijn de kinderen van
deze groepen om 11.30 uur vrij. Zij moeten om 12.15 uur weer op school zijn. Na afloop
zijn we ongeveer om 15.45 uur terug op school en zijn de kinderen natuurlijk vrij.
Korfbal.
De week na de meivakantie staat in het teken van het korfbaltoernooi.
Maandag 14 mei: groep 3/4 speelt vanaf 18.00 uur.
Dinsdag 15 mei: groep 5/6 speelt vanaf 18.00 uur.
Donderdag 17 mei: groep 7/8 speelt vanaf 18.00 uur. Eventuele finales worden dan ook
gespeeld.
Alle spelers moeten zelf zorgen dat ze op tijd aanwezig zijn op Sportpark Het
Zwanenveld in De Rietlanden.

Hoofdluis
In de week na de meivakantie worden alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Op
het moment zou er hoofdluis zijn in groep 3/4. Controleert u thuis zelf ook goed?
Op https://www.rivm.nl/ vindt u gerichte en onafhankelijke informatie.

Verjaardagen
29 april
7 mei
14 mei
15 mei
25 mei
27 mei
29 mei
31 mei

Isa
Melissa
Mylène
Britt
Jiyan
Leroy H.
Noah
Jay-Lee

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1 (welkom op school!)
6
2 (welkom op school!)
8
5
6
1 (welkom op school!)
1
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Terugblik op de Koningsspelen
Afgelopen vrijdag hebben we alweer onze vijfde Koningspelen
gehouden. De Koninklijke vlag werd om negen uur gehesen en
het koningslied 2018: Fitlala gezongen en gedanst. Enkele
superdansende meiden uit de bovenbouw leidden de dans.
Daarna gingen de oudste kinderen de jongere kinderen uit de
klas halen voor de 15 verschillende spelletjes die allemaal 10
minuten duurden.
Meester Jan had weer leuke spelletjes met ook een
springkussen gehuurd. De weergoden waren ons zeer gunstig
gezind. Het drinken was niet aan te slepen bijna. Hoedje water
lopen was vanwege dit weer een van de favoriete spelletjes.
De dag werd afgesloten met een gezellige picknick met eigen
groep op een kleedje in het gras. Helaas vonden de muggen
dat ook gezellig.
Het toetje was natuurlijk een heerlijk koud ijsje.
Hierbij willen we ook onze grote groep ouders heel hartelijk
danken voor de noodzakelijke hulp. Zonder deze hulp hadden
we deze gezellige dag niet kunnen realiseren.
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