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Meivakantie 
Vanaf Goede Vrijdag, 19 april, start de meivakantie. Op maandag 6 mei gaan de schooldeuren weer open. We 
wensen jullie allemaal een heerlijke vakantie met prachtig mooi weer!  

 

Juf Lisa – meester Joko 
Juf Lisa begint na haar bevallings- en zwangerschapsverlof na de meivakantie weer met werkzaamheden op 
school. Lisa pakt naast lesgevende taken ook een paar andere taken op. Op donderdag en vrijdagochtend gaat 
Lisa groep 3 lesgeven; op die momenten draait meester Joko groep 4. De bezetting in de andere groepen blijft 
zoals die was.  

 

Schoolreisjes 
Het is nog niet zover, maar ook dit jaar gaan we natuurlijk op schoolreis.  
Groep 7/8 gaat dit jaar niet op kamp, zij gaan op dinsdag 11 juni a.s. op schoolreis naar NEMO Science 
Museum in Amsterdam. Naast een gezellig en educatief programma in NEMO zal er ook een rondvaart door de 
grachten worden gemaakt. De reis naar Amsterdam is per trein vanaf Station Emmen Zuid. Er wordt buiten de 
spits gereisd; dit houdt in dat de groep na 9:00 uur vanuit Emmen richting Amsterdam vertrekt en dat de 
terugreis vanaf 18:30 uur wordt gemaakt. Verdere informatie volgt. 
 
Ook de andere groepen zijn klaar met het zoeken en boeken van de schoolreis.  
Groep 1/2 gaat dit jaar naar Kabouterland en wel op 12 juni a.s. Zij reizen per bus af naar Exloo waar zij een 
dagje uit met kabouters, trollen en dieren gaan beleven. Nadere informatie volgt. 
 
De groepen 3/4 en 5/6 gaan samen op schoolreis. Op dinsdag 18 juni a.s. gaan zij met de bus naar 
Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. De vele attracties, luchtkussens en alle andere klim- en 
klautertoestellen zorgen de hele dag voor plezier, vermaak en vertier! Over de exacte tijden en overige 
informatie zullen wij u tijdig informeren. 

 

Project  
In de periode tussen 3 en 26 juni a.s. gaan we met de hele school werken aan een project met als thema 
VAKANTIE. Op woensdag 26 juni sluiten we het project af met een moment waarop ook ouders/verzorgers 
welkom zijn.  

 

Nieuws  de voorschool 
Donderdag 11 april hadden we koningsdag op de voorschool. Kinderen mochten in het ‘Oranje’ verkleed 
komen. Er werden verschillende spelletjes gedaan in het speellokaal zoals, blikgooien, koekhappen, door een 
kruiptunnel heen kruipen en nog veel meer. Het was een gezellige ochtend. Dinsdag 16 april vieren wij Pasen 
met de kinderen en mogen de ouders het laatste uur ook aanwezig zijn. Samen gaan we eieren versieren en 
verstoppen. Ter afsluiting krijgen de kinderen nog een klein Paas-presentje mee naar huis.  
Donderdag 18 april hebben we om 18.00-19.00 kijkavond. Ouders mogen samen met hun kind komen kijken 
op de voorschool. Kinderen kunnen dan laten zien wat ze gemaakt hebben tijdens het thema Lente en waar ze 
geregeld mee spelen. Ook is er gelegenheid om bij groep 1 te kijken waar de kinderen naar toe gaan als ze 4 
worden. Week 16 en week 17 zijn we dicht. Dan hebben we meivakantie.  

Hele fijne Paasdagen toegewenst en tot na de vakantie.  

 
Groetjes, Juf Monique 

 


