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Meivakantie    
 

De meivakantie staat voor de deur. 

Vanaf zaterdag 1 mei t/m zondag 16 

mei is het vakantie. Op maandag 17 

mei verwachten we iedereen weer op 

school. Fijne vakantie allemaal!  

 

Voorschool De Barg 
 

We zijn bezig met het Thema Lente.  

Thema ‘Lente’ staat in het teken van 

bloemen, planten, dieren, en nog veel 

meer voorjaar plezier.  

Spelenderwijs komen er verschillende 

aspecten rondom het thema Lente 

naar voren. 

Moederdag 

Sssstttt…. De kinderen hebben een 

verrassing voor hun moeder gemaakt. 

9 mei, dan is het Moederdag, dan 

krijgen alle mama’s een mooi cadeau 

die de kinderen hebben gemaakt.  

Afscheid 
Arash wordt 4 jaar en gaat naar de 

basisschool toe. We wensen hem heel 

veel plezier in groep 1.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lege batterijen? Lever ze 

in op school! 
 

Goed nieuws: vanaf nu kunt u uw lege 

batterijen ook bij ons op school 

inleveren. Goed voor het milieu én 

goed voor onze school. Met het 

inzamelen sparen we namelijk punten 

die we kunnen inwisselen voor 

schoolartikelen en meubels. Ook 

kunnen we ervoor kiezen om punten 

om te zetten naar een donatie aan 

een goed doel.  

 

Leuk meegenomen: als u de batterijen 

per 10 in een zakje doet met daarin 

een briefje met uw naam, adres, e-

mail en telefoonnummer, maakt u zelf 

ook kans op mooie prijzen. Stibat 

(meer info: www.legebatterijen.nl) 

maakt elke maand de winnaars 

bekend.  

 

Alle bij ons op school ingeleverde lege 

batterijen worden gerecycled. Met de 

grondstoffen uit deze batterijen 

kunnen nieuwe producten worden 

vervaardigd. Zo worden er 

bijvoorbeeld pannen, fietsen, kranen 

en dakgoten van gemaakt.  

 

Samen sparen we de wereld! Doet u 

mee? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legebatterijen.nl/
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Belangrijke data 
 

1-16 mei meivakantie 

24 mei vrij i.v.m. Pinksteren 

26 mei meesters- en 

juffendag 

16 juni vrije woensdag 

voor de kinderen 

1 juli vrije 

donderdagmiddag 

voor de kinderen 

 

Binnenkort kunnen we met u 

delen op welke manier we vorm 

gaan geven aan een 

alternatieve schoolreis. Het 

wordt in ieder geval een mooie 

schoolreiservaring, maar dan op 

en bij onze eigen school.  

 

Ook de invulling van het 

afscheid van de kinderen van 

groep 8 delen we later nog , 

maar ook daar maken we weer 

iets moois van.  

 

 
 


