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Belangrijke data 
12 april:   Koningsdagontbijt 

16 en 17 april:   Eindtoets groep 8 

18 april:   Paasviering en Koningsspelen 

19 april:   Goede Vrijdag; vrij voor de kinderen 

22 april – 3 mei:  Meivakantie 

6 – 10 mei:   Hoofdluiscontrole 

9 mei:    KinderMR 

13 mei:   Schoolfotograaf 

16 mei:   Infora 14  

 

Personele ontwikkelingen 
Woensdag 17 april nemen we afscheid van Arlette Verreck en donderdag 18 april van juf Lisanne. We 

wensen onze beide collega’s heel veel succes en plezier in hun nieuwe baan! 

 

Na de meivakantie start juf Desy in groep 6A. We wensen groep 6A en juf Desy veel succes en veel 

plezier met elkaar! 

 

Koningsontbijt 12 april  

Morgen is het zover: we gaan samen genieten van het 

Koningsontbijt! We vragen de kinderen zelf bord, beker en 

bestek mee te nemen naar school. Het ontbijt zelf wordt 

weer verzorgd door Jumbo. Het is in lijn met de richtlijnen 

van de Schijf van Vijf en sluit aan op het thema van dit jaar: 

’Water drinken’.  

 

 

Paasviering en Koningsspelen  

Op donderdag 18 april vieren we twee 

feesten; Pasen en de Koningsspelen. Het 

belooft een geweldige dag te worden met 

veel sport, spel en gezelligheid. Op deze 

dag houden we een Paaslunch. Hiervoor 

nemen alle kinderen iets lekkers mee. 

Hiervoor kan ingetekend worden op de lijst 

die bij de klas hangt.  

 

 

 

 

 

 

 



Nummer 13 
Schooljaar 2018-2019 
11 april 2019  

 

 

   
 

 

Eindtoets 

Op 16 en 17 april buigen de kinderen uit groep 8A en 8B zich over de IEP; onze Eindtoets. De adviezen 

zijn weliswaar bekend en de kinderen zijn al aangemeld op de school voor voortgezet onderwijs, toch 

weten we zeker dat de kinderen hun best 

gaan doen om te laten zien wat ze allemaal 

hebben geleerd de afgelopen acht jaar. Heel 

veel succes allemaal! 

 

 

 

 

 

Inschrijven voor de wandelvierdaagse 
In de week van 20 t/m 24 mei organiseert de OR de wandelvierdaagse. De wandelvierdaagse is voor 

de kinderen van Rapenland bedoeld. Broertjes en zusjes mogen natuurlijk meewandelen. Nadrukkelijk 

willen we benoemen dat we in het kader van de veiligheid van de kinderen een beroep doen op u om 

ook mee te wandelen. De kinderen hebben vorige week een aanmeldingsformulier op papier 

meegekregen. Het aanmeldingsformulier bij de leerkracht worden ingeleverd samen met de betaling 

van 2,50 euro per persoon. Inmiddels hebben al 25 kinderen zich ingeschreven, maar we rekenen op 

nog veel meer! 

 

Schoolreis 18 juni 
Het duurt nog eventjes, maar op 18 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Om de kinderen zich 
er al lekker op te laten verheugen en om al wat duidelijkheid te scheppen doen wij nu al de volgende 
mededeling: 
 
Groep 1 t/m 3 gaat deze dag met de bus naar Speelboerderij Hullie in Uden. 
Groep 4 t/m 7 gaat deze dag met de bus naar Attractiepark Bobbejaanland in Lichtaart (België) 
 
De kinderen zullen op deze dag begeleid worden door hun eigen leerkracht, eventuele stagiaires, 
leden van de directie en IB , verder aangevuld met ouders uit de OR en MR.  
In Bobbejaanland worden de kinderen uit de groepen 4 en 5 in groepjes verdeeld en begeleid door 
volwassenen. De oudere kinderen mogen vrij rondlopen in het park.  
Verdere informatie zullen we in de weken voor deze datum weer geven middels de Infora. We kijken 
nu al uit naar een leuke en gezellig dag! 
 

Oproep groepen 8 
We zijn gestart met het oefenen van de eindmusical. Hiervoor zijn we op zoek naar grote kartonnen 

dozen of grote stukken karton (bijv. van wasmachines, televisies etc.), zodat we een tof decor kunnen 

ontwerpen. Heeft u thuis nog wat liggen? Wij zijn er enorm blij mee! Groet, juf Rosalie en juf Renée. 
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Klusser gezocht 
We zijn op zoek naar een handige klusser die op het dakterras onze picknicktafels kan repareren of 

eventueel (samen met de kinderen) extra meubilair kan timmeren. Neem even contact op met juf 

Renée: r.berkers@skpo.nl. Alvast bedankt! 

 

 

Hartelijke groet, Maartje en Martijn  

 

 
Jong Nederland Rapenland Rommelmarkt 

Zaterdag 

13 APRIL 

14.00 tot 16.00 uur 

 

Op 13 April organiseert Jong Nederland Rapenland weer een vlooienmarkt.  

U weet: dit is ten gunste van onze leden, zodat we weer leuke activiteiten kunnen organiseren voor 

onze kinderen 

U kunt uw spullen inleveren op: 

Het Generaaltje, Gen. Coenderslaan 59 

Vrijdag 12 April van 19.00 uur tot 21.00 uur 

Zaterdag 13 April van 9.00 uur tot 12.00 uur 

 

Als u grote spullen wilt laten ophalen kunt u ons bereiken op: 

040-2417998 of 06-20484247 

Of 040-2450020  (ma/do 19.00 – 21.00 uur), 

(Geen bedden, bankstellen en/of kasten) 

Voor nieuwe leiding en jeugdleden is er nog plaats 
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