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Beste ouders, 

 

Het eind van het schooljaar komt al weer snel dichterbij. Met nog slechts 8 schoolweken te gaan, 
hebben we nog heel wat activiteiten voor de boeg! 
Aanstaande maandag gaat groep 8 op kamp en in de school zijn zij ook al druk bezig met de voor-
bereidingen voor de afscheidsmusical. Met hulp van ouders zijn er al veel attributen verzameld en 
is het decor weer opgehangen en gewit, om opnieuw geschilderd te kunnen worden.  
Tevens zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijkse schoolfeest. De vergun-
ningaanvraag is goedgekeurd, de plannen liggen klaar en de organisatie draait op volle toeren. De 
ouderraad is volop bezig met de voorbereidingen voor het schoolreisje. Morgen krijgen de kin-
deren te horen waar we naartoe gaan.  

 

Verder zijn er de komende weken weer verschillende excursies, sportwedstrijden en het verkeers-
examen voor groep 7. Kortom, naast een leerzame periode waarin ook weer alle groepen getoetst 
worden, mag het ook gezellig zijn! 
 

Met vriendelijke groet, 
Jos Dohle 

Bladzijde 1/1  18 mei 2017  

Alvast Noteren 

Vrij 19-5  Voorstelling Peter en de Wolf gr. 3/4 
Ma 22-5 t/m woe 24-5 Kamp groep 8 
Do 25-5 en vrij 26-5 Hemelvaart, alle kinderen vrij 
Ma 29-5 t/m woe 31-5 Oud papier actie 
Ma 29-5   Verkeersexamen groep 7 
Woe 31-5  Voetbaltoernooi groep 8 
Do 1-6   Excursie veenweide groep 7 
Ma 5-6   Pinksteren, alle kinderen vrij  

Ma 12-6 t/m woe 14-6 Oud papier actie 
Woe 14-6  Schoolfeest 

De overblijf 

 

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen iedere dag mee naar het 
veld aan de Hofcampweg. Ze hebben daar de ruimte om te voetbal-
len, te rennen en relaxen op het grasveld. Ook het bewegingstoestel 
is altijd erg in trek. De kinderen uit groep 4 mogen vanaf donderdag 
1 juni mee naar het veld om te “oefenen” voor volgend schooljaar. 
Maar eerst zullen de regels die bij het veld horen en zeker de regels 
voor het wandelen ernaartoe en weer terug in de groep worden uit-
gelegd. Want hoe leuk het veld ook is, het moet wel veilig gebeuren. 

De kinderen uit groep 4 zullen na de uitleg de regels mee naar huis 
krijgen zodat u als ouders deze ook nog met uw kind kunt bespreken. 

Ouderraad 

 

Inmiddels is het schooljaar al een flink eind gevorderd en hebben we 
al veel evenementen achter de rug. In de laatste vergadering keken 
wij terug op een geslaagd open huis, sportieve Koningsspelen en een 
fantastisch Koningsbal. En nu staan de volgende activiteiten al weer 
voor de deur. De avondvierdaagse, het schoolfeest, het afscheid van 
groep 8 en natuurlijk het schoolreisje. Deze week horen de kinderen 
waar de reis dit jaar naartoe gaat. Het belooft weer een leuke, gezel-
lige dag te worden. 
Helaas is voor een aantal kinderen de ouderbijdrage nog niet vol-
daan. Vorige week zijn daarvoor de herinneringen verstuurd. Mocht u 
een herinnering hebben ontvangen, wilt u de ouderbijdrage dan zo 
snel mogelijk betalen? Wij hebben de bijdrage nodig om alle leuke 
extra dingen voor de kinderen te kunnen organiseren. Alvast bedankt 

Excursie groep 7 

 

Op donderdag 1 juni gaat groep 7 op excursie naar het 
veen-weide gebied bij Kerkehout. De kinderen krijgen daar 
les van de boswachter en hebben vandaag al een workshop 
in de klas gehad ter voorbereiding.  
Op 1 juni gaan ze op de fiets naar de excursie. Omdat de 
excursie daar tot ongeveer 11.45 duurt, zullen de kinderen 
iets later dan 12.00 pas weer op school terug zijn.  
Denkt u bij slecht weer aan regenkleding? 

Continurooster 

Op dinsdag 23 mei gaan de leerkrachten ‘s middags naar het 

kamp van groep 8 toe. Daarom hanteren wij deze dag een 

continurooster voor alle leerlingen tot 14.00 uur. Alle kin-

deren blijven deze dag over op school en zijn om 14.00 uit. 

Geeft u dus een lunchpakketje mee! 
Avond-4-daagse 

 

Op dinsdag 6 juni begint weer de jaarlijkse avondvierdaagse in Was-
senaar. Veel kinderen en ouders lopen weer mee en net als de afge-

lopen jaren zullen ook de meesters en juffen 
langs het parcours niet ontbreken! Aanmel-
den voor de avondvierdaagse gaat niet via 
school, maar doe je bij de organisatie zelf. 
Meer informatie vindt u op: 
ww.avond4daagse-wassenaar.nl 

Oud papier 

De volgende inzameldag is van 
maandag 29 mei t/m woens-
dag 31 mei 2017. 

Verkeersexamen groep 7 

Op maandag 29 mei doen de kinderen 

van groep 7 het praktisch fietsexamen. 

De kinderen moeten die dag allemaal op 

een goede fiets naar school komen.  


