
Na een lange periode van weinig gezelligheid en uitstapjes staan de 

komende drie weken in het teken van feest, feest en nog eens feest. 

Een kort thema, tussen de mei- en de junivakantie in, met leuke en 

feestelijke activiteiten voor de hele school! 

Het schoolreisje, de verjaardagen van de juffen en meesters, het 

Internationale Kinderfeest en ga zo maar door.. In deze themabrief 

leest u er alles over. 

Wij kunnen niet wachten op alle blije snoetjes en hebben er net als 

de kinderen ontzettend veel zin in!

* Er bij ons op school per jaar 6 schoolbrede thema’s zijn die van 

vakantie tot vakantie lopen? Dit thema duurt ten opzichte van de 

andere thema’s erg kort! 

* In de hal (boven) een themakast staat? Ieder thema zijn er twee 

groepen verantwoordelijk voor de invulling van de kast. Neem gerust 

eens een kijkje.

* Wij voortaan een thema terugblik hebben waarin de kinderen zelf 

terugblikken op het afgelopen thema? De eerste terugblik met 

inbreng van de kinderen is terug te vinden in de app.

* Er naast kies je sport ook kies je kunst bestaat? Kinderen krijgen 

op deze manier de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier in 

aanraking te komen met kunst en cultuur in Eindhoven. Voor meer 

informatie zie: www.kiesjesportenkunst.nl

Fijn fistje nie
9 mei tot en met 27 mei

Wist je dat..

http://www.kiesjesportenkunst.nl/


Activiteiten en excursies

Groep 0-1 t/m 8

* Schoolreisje naar Duinoord

Op dinsdag 17 mei gaan we met de hele school naar 

Duinoord in Helvoirt. De kinderen nemen deze dag allemaal 

een rugzak mee met fruit en drinken. De lunch wordt 

verzorgd door Duinoord. 

We willen er een kleurrijke dag van maken. Het zou leuk 

zijn als uw kind iets aantrekt dat past bij de kleur van de 

klas. 

* Internationaal Kinderfeest

Op woensdag 11 mei brengen wij met het Internationale 

Kinderfeest verschillende culturen en nationaliteiten bij 

elkaar. U bent vanaf 11:00u van harte welkom aan de 

parkkant.  

Groep 1 Paars Groep 5 Oranje

Groep 2 Rood Groep 6 Blauw

Groep 3 Lichtblauw Groep 7 Groen

Groep 4 Geel Groep 8 Zwart/Grijs



Activiteiten en excursies

Groep 0-1 t/m 4

* Juffen- en meesterdag

Op dinsdag 24 mei gaan we met de kinderen naar de Sint 

Joseph speeltuin, ook wel bekend als de Opa speeltuin. Deze 

dag vieren we de verjaardagen van de juffen en meester. De 

kinderen hebben een officiële uitnodiging ontvangen. 

Groep 0-1, 2 en Korein

* Pleinfeest 

Op vrijdag 13 mei organiseren de groepen 0-1C, 2B en de 

eendjes van Korein een pleinfeest met allerlei verschillende 

spelletjes.

Groep 2 en 3 

* Circuit  

Op donderdag 12 mei staat er weer een circuit op het 

programma. De kinderen kunnen zich inschrijven voor een 

activiteit. Denk aan: koken, bouwen, Engels, knutselen etc. 

Groep 3

* Spelletjesmiddag

Op maandag 23 mei organiseren de groepen 3 een 

spelletjesmiddag. 



Activiteiten en excursies

Groep 5

* Juffendag, babyshower en afscheid juf Sanne

Juf Sanne is in verwachting van haar eerste kindje. Op 

dinsdag 24 mei neemt zij afscheid van haar groep en gaat ze 

genieten van haar verlof. In de ochtend organiseren de 

groepen 5 een babyshower en in de middag vieren de juffen 

hun verjaardag. De kinderen zullen deelnemen aan 

verschillende workshops.

Groep 6 

* Film kijken in het Natlab

Sing 2

Koala Buster Moon en zijn talentvolle groep dierenartiesten 

bereiden het meest extravagante optreden ooit voor in een 

wereldstad volop entertainment, glitter en glamour. Er is alleen 

een probleem: ze moeten ’s werelds grootste rockster 

genaamd Clay Calloway ervan overtuigen om mee te doen 

aan dit spektakel.

Benieuwd naar de trailer?

https://www.bing.com/videos/search?q=sing+2+trailer+nl&view=detail&mid=D851076CE0B334758831D851076CE0B334758831&FORM=VIRE

Groep 6 

* Meesterdag

De groepen 6 vieren later dit schooljaar meesterdag. Meer 

informatie volgt.

https://www.bing.com/videos/search?q=sing+2+trailer+nl&view=detail&mid=D851076CE0B334758831D851076CE0B334758831&FORM=VIRE


Activiteiten en excursies

Groep 7 

* Creamiddagen   

De groepen 7 organiseren verschillende momenten waarop 

de kinderen hun talenten kunnen ontdekken. Denk aan: dans, 

graffiti etc. 

* Juffendag

De groepen 7 vieren later dit schooljaar juffendag. Meer 

informatie volgt.

Groep 8 

*Juffen- en meesterdag

In de ochtend kunnen de kinderen kiezen uit verschillende 

activiteiten en in de middag genieten zij samen met de 

meesters en juffen van zelfgemaakte hapjes!

* Film kijken in het Natlab

SingSong

Muzikaal avontuur van de 16-jarige Jasmine die samen met 

gitarist Stijn naar Suriname gaat om mee te doen aan een 

song contest, maar in het geheim op zoek gaat naar haar 

moeder.

Benieuwd naar de trailer? 

https://www.bing.com/videos/search?q=sing+song+film+trailer&view=detail&mid=957168B5D6BF866A2AEE957168B5D6BF866A2AEE&FORM=VIRE

* Op bezoek bij zorginstelling Berckelhof

Op donderdag 12 mei is het tijd voor een gezellig potje 

BINGO! 

https://www.bing.com/videos/search?q=sing+song+film+trailer&view=detail&mid=957168B5D6BF866A2AEE957168B5D6BF866A2AEE&FORM=VIRE

