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Studiedag onderbouw 3 april. Groepen 1 t/m 4 zijn vrij. 
Op 3 april is er een studiedag voor de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4. 
Deze datum stond niet vermeld in de nieuwsbrief, maar wel in de jaarkalender. 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn dus op 3 april vrij. 

 
Koningsspelen 2019 
Het is bijna zover! De koningsspelen staan voor de deur.  
Op vrijdag 12 april vindt dit sportieve Oranje feest plaats. De dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden 
afgesloten met en feestelijke Koningslunch. 
 
Belangrijk! 
Kledingvoorschrift:  
Laat uw kind sportief gekleed naar school komen. Denk daarbij aan schoenen waarin goed bewogen kan worden en 
kleding in laagjes om bij warmte iets uit te kunnen trekken. 
Eten/drinken: 
De lunch wordt verzorgd. Geef wel het tussendoortje en drinken mee. 
We willen alvast alle hulpouders bedanken voor het mede mogelijk maken van deze gezonde, sportieve en vooral 
feestelijke dag. 
Hartelijke dank namens de werkgroep Koningsspelen! 
 

Juffrouw Nathaly 
Afgelopen dinsdag is juffrouw Nathaly onwel geworden. Gezien de symptomen hebben we haar met spoed naar het 
ziekenhuis gebracht. 
Daar is ze meteen opgenomen en onderzocht. 
Tot onze ontsteltenis heeft zij de boodschap gekregen te lijden aan Mutiple Sclerose. 
Ze starten direct met een vorm van behandeling, uiteraard wetende dat deze ziekte niet geneesbaar is. 
 
De komende periode mag zij absoluut niet werken en auto rijden etc. 
Als school hebben we natuurlijk grote zorg om haar en weten we ook niet wanneer er weer werkzaamheden mogelijk 
zijn. 
 
Daarnaast hebben we nu ook een vervangingsprobleem. U begrijpt dat we alles op alles zullen zetten om dit op te 
vangen. 
 

Gewonnen!!!!! 
Onze school heeft in januari met onze projectklas van groep 5 meegedaan aan de 
wedstrijd ‘Ontwerp jouw schip van de toekomst’ van MARIN.  
MARIN test scheepsmodellen en schreef deze wedstrijd uit na het testen van 
10.000 scheepsmodellen!  
Samen met kinderen willen zij vooruit kijken: hoe ziet een schoon, slim en veilig 
schip er in de toekomst uit?  
Eigenlijk was deze wedstrijd gericht op kinderen van de bovenbouw van de 
basisschool en de onderbouw van de middelbare school, maar toch deed onze 
projectklas uit groep 5 ook al aan de wedstrijd mee. Meerdere weken hebben zij 



gebrainstormd, mensen geïnterviewd en een ontwerp gemaakt. Deze week is gebleken dat onze projectklas uit bijna 
100 inzendingen is gekozen als één van de vier winnaars! Daarom mogen zij op 1 juli aanwezig zijn bij de onthulling 
en de test van het schip van de toekomst, die gebaseerd is op de vier ontwerpen die hebben gewonnen. Wij zijn 
natuurlijk ontzettend trots op deze prestatie!  
Goed gedaan!  
 

Groep 3B 
Vanaf volgende week staat juffrouw Saskia in vervolg op maandag en dinsdag voor groep 3B. 
Juffrouw Denice wil heel graag weer terug naar 3 dagen werken. Op deze wijze kan dat goed geregeld worden. Voor 
de klas verandert er niet zo heel veel. De beide juffen blijven gewoon bij hun klas. 

 

Schoonmaakactie Cantateplein 
Groepen 5/6 en 8 hebben een schoonmaak actie gehouden rond het 
Cantateplein in het kader van Supporters voor schoon. 

Ze hebben met zijn alle allemaal zwerfafval opgeruimd. 
Zo hebben we bijgedragen aan een schoner milieu! 
 
Goed gedaan! 
 

Restaurant kleuters “Snoepjes” en “Stropdas” op het Cantateplein  (gr ½) 

Op dinsdag 2 april gaan de kleuters op visite bij Kasserie de Ock. Daar gaan we kijken hoe het er aan toe gaat in een 
restaurant. In de klassen zijn ze al vier weken bezig met het thema "Restaurant". Ze zijn druk met koken en oefenen 
voor hun oberdiploma. Op 4 april openen wij onze deuren van restaurant "Snoepjes" en restaurant " Stropdas" voor 
de ouders van de kleuters. Hierin kunnen zij voor 1 euro een menu bestellen,  bereidt en geserveerd  door de 
kleuters. 
 

Peuterschool De Spiegel 
Onze school heeft voor kinderen in de leeftijd van 2,6 tot 4 jaar een peuterschool. 
Na de verhuizing in de zomer zitten we samen met de peuterschool in 1 gebouw. 
Kinderen met een indicatie voor extra speeltijd van het CJG mogen 4 dagdelen komen spelen. Kinderen zonder deze 
indicatie mogen 2 dagdelen komen spelen bij ons op de groep. 
 
De peuterschool heeft nog plekken vrij en wat is er nou leuker dan spelen met veel kinderen? 
 
Wij zijn dus op zoek naar nieuwe vriendjes en vriendinnetje.  
Kent u iemand in uw directe omgeving met een peuter? Ze zijn altijd welkom om te komen kijken!  
 

Busvervoer op de woensdag 
Vanaf 4 maart tot en met 8 mei is er geen kinderatelier op woensdag. Dat betekent dat er in die periode gewoon op 
woensdag weer vijf bussen zijn. 
 

Dans en theater voorstellingen 
In de maand april vinden er diverse dans- en theater voorstellingen plaats: 
Op 5 april zijn er dansworkshops op school. 
 
Op 9 april gaan de kinderen met de bus naar een dansvoorstelling van Nederlands Dans Theater op locatie 
Zuiderstrandtheater. De groepen 5, 6, 7 en 8 nemen hieraan deel.  
Noteert u het volgende in uw agenda en stemt u dit af met uw BSO! 
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 gaan van de dansvoorstelling op 9 april rechtstreeks naar het Elandplein en kunnen 
daar om ongeveer vanaf 15.00 uur opgehaald worden van het Elandplein.  
Alle andere groepen komen op de gewone tijd aan. 
 
Op 10 april is er een theater voorstelling van  het Zuiderstrandtheater op onze eigen school. De groepen 1, 2, 3 en 4 
nemen hieraan deel. 
Noteert u het volgende in uw agenda en stemt u dit af met uw BSO!  
Groep 1c gaat vanaf locatie Elandplein met bus 3 (vertrekt om 8.15 uur precies) naar het Cantateplein. Hier verblijven 
ze de hele woensdagochtend en ze kunnen tussen  rond 13.00 uur weer opgehaald worden vanuit de bus aan het 
Elandplein. 
 
Op alle genoemde data vertrekken de bussen ’s morgens op de normale tijden vanaf het Elandplein. 

 
 
 
 



Belangrijke data 
Woensdag  3 april  Studiedag onderbouw groepen 1 t/m 4 zijn vrij. 
Vrijdag   17 mei:  Studiedag (kinderen vrij) 
Dinsdag  11 juni:   Studiedag (kinderen vrij) 
  
Vakantierooster 2018-2019 
Goede Vrijdag   19-04-2019   
Tweede Paasdag  22-04-2019  
Meivakantie   22-04-2019 t/m 03-05-2019 
Hemelvaart + dag erna  30-05-2019 t/m 31-05-2019 
Tweede Pinksterdag  10-06-2019 
Zomervakantie   22-07-2019 t/m 30-08-2019 
 
Vakantie rooster 2019-2020 
Herfstvakantie   21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie   23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede Vrijdag   10-04-2020 
Tweede Paasdag  13-04-2020  
Meivakantie   27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart + dag erna  21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Tweede Pinksterdag  01-06-2020 
Zomervakantie   20-07-2020 t/m 28-08-2020 
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