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Koningsspelen 

 

Op vrijdag 22 april hebben we als school onze eigen Koningsspelen georganiseerd.  
De hele school startte om 8.30u op het schoolplein met het Koningsspelenlied van 
Kinderen voor Kinderen. Er werd door iedereen lekker meegezongen en gedanst. 
 
In de middag stonden er allerlei activiteiten gepland. De groepen ½  hebben 
spelletjes gedaan in de gymzaal en lekker kunnen springen op het springkussen.  
De groepen 3 en 4 hebben een leuk spelletjesparcours afgelegd. 
Voor de groepen 5 t/m 8 was de speelzaal omgebouwd tot een sfeervolle silent 
disco. Op lekkere beats hebben zij zich helemaal kunnen uitleven. 
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Bezoek aan de Invictus Games 

 
De groepen 7 hebben op vrijdag 22 april een bezoek gebracht aan de Invictus 
Games in het Zuiderpark. De Invictus Games is een internationaal sportevenement 
voor militairen en veteranen die lichamelijk of mentaal gewond zijn geraakt 
tijdens het werk. De kinderen hebben deze dag gekeken naar een sportwedstrijd, 
de theatervoorstelling ‘De Missie’ bezocht en hebben ook zelf sportieve 
activiteiten kunnen doen. Het was een indrukwekkende en mooie dag. 
 

 
 

Centrale eindtoets groep 8 

 
Deze week hebben de kinderen uit groep 8 hard gewerkt aan de centrale 
eindtoets. Na de meivakantie verwachten wij de resultaten te ontvangen. 
 



 
Let op! De schooltijden worden aangepast 

 
Met ingang van 9 mei 2022 gaan we over naar de “oude” schooltijden.  
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open.  
De hele school start om 8.30 uur en eindigt om 15.00 uur voor alle groepen. Dat 
betekent dat de kleuters en de peuters niet meer om 14.50 uur opgehaald moeten 
worden maar om 15.00 uur.   
Alle kinderen, van groep 3 t/m 8 komen  ’s ochtends zelfstandig naar binnen en 
komen ’s middags zelfstandig naar buiten.  
De kleuters komen via hun eigen ingangen naar binnen en buiten.  
 
Wat te doen in de vakantie? 

In de vakantie hebben we weer leuke activiteiten bij de Haagskunstatelier 
 
Ieder maandag en woensdag van 10:30-12 OF van 13:00-15:00 uur  
Atelier Van Speijk 
Van Speijkstraat 153A 
 
Inschrijven via: info@haagskunstatelier.nl 
 
Met Vakantiepas: €10,- 
Zonder pas: €17,50 
 
 
 

Fijne vakantie! 

 

Van zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei is het meivakantie. We wensen iedereen 
een mooie vakantie toe en zien de kinderen graag weer terug op maandag 9 mei. 
 
Vakantierooster 2021-2022 
 
 

Data Eerste dag Laatste dag 
Meivakantie 23 april 2022 8 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 29 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022  

Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 

Margedagen:  

Voor de Peuterschool en de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij 

zijn.  

Margedag 3 Woensdag 1 juni  Groepen 1 t/m 4 
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Studiedagen:  

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2021-2022 als volgt ingepland: 

Vrijdag 17 juni  Studiedag 7 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

Maandag 20 juni  Studiedag 8 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrije middagen: 

8 juli  Vanaf 12.0 uur vrij Groepen 1 t/m 8 

 


