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Jaargang 19, nummer 5,  21-04-2022 
 
Brandoefening 
Op woensdag 6 april hebben wij 
met de hele school een brandoe-
fening gehouden. Deze keer was 
de oefening niet van tevoren aan-
gekondigd en was het voor zowel 
de kinderen als de leerkrachten 
een verrassing.  
Iedereen wist prima wat er ver-
wacht werd en de kinderen liepen 
allemaal rustig mee naar de vaste 
plekken op het plein. Binnen 6 
minuten was de hele school leeg 
en stond iedereen veilig buiten. 
 
Buzz010 
Op maandag 4 april is groep 6 
naar de Speeldernis geweest met 
Buzz010. Wij waren uitgenodigd 
om te vieren dat wij, en vele an-
dere scholen, nog 5 jaar lang ge-
bruik mogen maken van busver-
voer in regio Rotterdam. Wij ma-
ken regelmatig gebruik van deze 
bussen om uitstapjes te maken. 
Het geeft ons als school de moge-
lijkheid om op een goedkope en 
veilige manier op stap te gaan. 

 
 
 

 
Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april worden de 
Koningsspelen georganiseerd. Het 
thema is Voel je Fit. Het Konings-
spelen lied met bijbehorend dans-
je kunt u bekijken en oefenen 
op FitTop10 (Dansvideo) - Kin-
deren voor Kinderen - YouTube. 
Bewegen is leuk, gezellig en je 
wordt er Lekker Fit van. 
We starten op vrijdag 22 april met 
het Koningsspelen ontbijt. Daarna 
gaan we sportief bewegen, bege-
leid door de gymleerkrachten en 
officiële sporttrainers. 
De lunch moet uw kind zelf mee 
nemen en het is handig om een 
flesje water aan uw kind mee te 
geven. 
Om 15.00 uur zijn de kinderen uit. 
Groep 3a is om 13.00 uur uit. 
 

 
 
Ramadan en Suikerfeest 
Voor veel mensen is april dit jaar 
de maand van de Ramadan, de 
traditionele islamitische vasten-
maand, eindigend met het Suiker-
feest. Dat valt dit jaar helaas mid-
den in de vakantie, zodat wij daar 
als school niet veel aandacht aan 
kunnen besteden. Als de kinderen 
na de vakantie weer naar school 
komen, zal er voor een kleine 
Suikerfeest attentie worden ge-
zorgd. 

 
Wie wil mee denken in ons ou-
derpanel? 
Op 23 mei staat er weer een ou-
derpanelbijeenkomst gepland. Op 
maandag 21 maart hebben we 
goed met elkaar gepraat over 
verschillende dingen zoals de 
nieuwe dingen van ‘Rotterdams 
Goud’, de ervaringen van ‘Kom in 
de klas’ en het vieren van Pasen 
valt dit jaar samen met de Rama-
dan. Over dit laatste wilde Ingrid 
de Baat graag de mening van de 
ouders weten. Ook kunnen ouders 
vragen stellen en hun wensen 
kenbaar maken. Er is behoefte 
aan nieuwe leden. Heeft u belang-
stelling: ik leg het graag aan u uit 
hoe deze bijeenkomsten verlopen. 
Tot ziens op school.  
Hartelijke groet, Wendy 

                             
Vrije dagen/ Studiedagen 

• Maandag 25 april t/m vrij-
dag 6 mei, meivakantie.  

• Woensdag 25 mei: studie-
dag, alle kinderen vrij. 

• Donderdag 26 mei Hemel-
vaartsdag, vrijdag 27 mei 
vrije dag. 

• Maandag 6 juni 2e Pink-
sterdag 

• Groep 8 is vrij op woens-
dag 6 en donderdag 7 juli. 

• Zomervakantie 8 juli t/m 
19 augustus. 

 
Volgende maandbrief 
De volgende maandbrief ver-
schijnt op vrijdag 3 juni. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5Atl1m-9J0
https://www.youtube.com/watch?v=N5Atl1m-9J0
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Kalender mei en juni 2022  
 
Mei    Juni   

Zo 01-05-2022 Meivakantie  Wo 01-06-2022  

Ma 02-05-2022 Meivakantie, Suikerfeest  Do 02-06-2022 Groep 4: kinderboerderij 

Di 03-05-2022 Meivakantie  Vr 03-06-2022  

Wo 04-05-2022 Meivakantie, Dodenherdenking  Za 04-06-2022  

Do 05-05-2022 Meivakantie, Bevrijdingsdag  Zo 05-06-2022 1e Pinksterdag 

Vr 06-05-2022 Meivakantie  Ma 06-06-2022 2e Pinksterdag 

Za 07-08-2022 Meivakantie  Di 07-06-2022  

Zo 08-05-2022 Meivakantie  Wo 08-06-2022  

Ma 09-05-2022 Vergadering OC  Do 09-06-2022 Groep 3b: kinderboerderij 

Di 10-05-2022   Vr 10-06-2022  

Wo 11-05-2022   Za 11-06-2022  

Do 12-05-2022   Zo 12-06-2022  

Vr 13-05-2022   Ma 13-06-2022 Groep 3: samen lezen 

Za 14-05-2022   Di 14-06-2022  

Zo 15-05-2022   Wo 15-06-2022  

Ma 16-05-2022 Groep 3: samen lezen  Do 16-06-2022  

Di 17-05-2022   Vr 17-06-2022 Schoolreis 

Wo 18-05-2022   Za 18-06-2022  

Do 19-05-2022   Zo 19-06-2022  

Vr 20-05-2022   Ma 20-06-2022 Voortgangsgesprekken 

Za 21-05-2022   Di 21-06-2022 Voortgangsgesprekken 

Zo 22-05-2022   Wo 22-06-2022  

Ma 23-05-2022 Ouderpanel  Do 23-06-2022 MR vergadering 

Di 24-05-2022   Vr 24-06-2022  

Wo 25-05-2022 Studiedag, alle kinderen vrij  Za 25-06-2022  

Do 26-05-2022 Hemelvaartsdag  Zo 26-06-2022  

Vr 27-05-2022 Vrije dag  Ma 27-06-2022  

Za 28-05-2022 Hemelvaartsweekend  Di 28-06-2022  

Zo 29-05-2022 Hemelvaartsweekend  Wo 29-06-2022  

Ma 30-05-2022   Do 30-06-2022 Groep 3a: kinderboerderij 

Di 31-05-2022     Concert IKEI groep 5 en 6 

      Musical groep 8 

    

 
 

 


