
 
 
 
 
 

Koningspelen 
 
Ook dit jaar willen we Koningsdag niet zomaar voorbij laten gaan, maar helaas kunnen we het niet vieren zoals 
we gewend zijn. De huidige coronamaatregelen zijn nog van kracht, dus dat betekent dat we niet met meerdere 
groepen samen mogen komen. Dit is erg jammer, maar er is gelukkig door de ouderraad nagedacht over een leuk 
alternatief. Het thema was “Zij Aan Zij”.  
De kinderen kwamen verkleed naar school. 
De activiteiten waren heel erg leuk en de kinderen hebben enorm er van genoten.  
Op de laatste pagina van de nieuwsbrief treft u heel veel foto’s van vandaag.  

.mini-marketing.nl/over-mini-marketing 

Gymlessen na de meivakantie 
 
Na de meivakantie zullen we weer met de hele groepen gymmen. Dat betekent dat de groepen na de meivakantie 
twee keer per week zullen gymmen.  
In de bijlage treft u tijdelijke gymrooster.  
 
 

Reizen naar het buitenland 
 
De meivakantie staat voor de deur. Wij hopen dat iedereen kan genieten van een ontspannen en leuke vakantie. 
Maar we hebben ook de zorg voor de veiligheid van onze medewerkers en leerlingen in de scholen. Nu en na de 
meivakantie. 
De Rijksoverheid zegt “Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei 2021. Reis alleen naar het buitenland als 
dat noodzakelijk is. Door thuis te blijven draagt u bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland”. 
Gaat u wel op vakantie naar het buitenland? 
Dan is het dringende advies om na thuiskomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Op of na dag 5 mag u uw 
kind laten testen met een PCR of sneltest. Een zelftest is niet geldig. Bij een negatieve test mag uw kind weer 
naar school. Wilt u uw kind niet laten testen? Dat mag. Uw kind blijft dan 10 dagen in quarantaine thuis. Zonder 
klachten mag uw kind daarna weer naar school. 
 
 

Kunst Reisje in de vakantie Haags Kunst Atelier HKA 
 
Voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar organiseert het Haags Kunst Atelier leuke activiteiten. 
Wanneer: 
Dinsdag 27 april, woensdag 28 april en 4 en 5 mei. 
Tijd: 
10.30 uur-12.00 uur en 13.30 uur -15.00 uur 

Waar:                                                                            
In de tuin van Atelier van Spijk 
 
Prijs 17,50 p/p 
Met vakantiepas 12,50 p/p  

 
 
Alle informatie staat op de website van het HKA. 
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VakantiepasClub meivakantie                                       
 
Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei dingen doen. Gratis of met korting. 
In de korte schoolvakanties krijgen de kinderen een digitale nieuwsbrief. Daarin staat een link naar 
kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid zijn van de VakantiepasClub.  
Een speurtocht, blindproeverij, ezels knuffelen of een vaartocht langs een molen en een kasteel: voor de leden 
van de VakantiepasClub is er van alles te doen deze meivakantie. 
Het is nog onzeker wat er wel of niet door kan gaan. Maar worden er dingen afgelast, dan heeft de 
VakantiepasClub een oplossing: een overzicht op de website van allerlei activiteiten om in en om het huis te 
doen.  

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl 

 
 
 
 

Alles Door Oefening 
 
Alles Door Oefening: leer, speel en win! 

Eerder dit voorjaar lanceerde ADO Den Haag een platform genaamd 'Alles Door 
Oefening'. Met dit programma wil ADO Den Haag kinderen op de basisschool, met 
name in de vakantieperiodes maar ook buiten de vakantieperiode, aanzetten om op 
een leuke manier te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. 
Het platform biedt niet alleen leerzame, maar vooral ook leuke oefeningen om te 
werken aan rekenen, taal of beweging. Op deze manier kunnen jonge ADO Den 
Haag-fans zich spelenderwijs ontwikkelen. 
Maak kans op mooie prijzen! 
Ga deze meivakantie aan de slag en win net als Tiebe, Justin, Damian, Milan en 
Trevor wederom mooie prijzen! 
Je hebt tot 4 juni om antwoord te geven op de vragen. Ga naar onderstaande link, 
start jouw (online) zoektocht, stimuleer je klasgenoten of teamgenoten, kom in 
beweging en maak kans op mooie prijzen. 
 

   
Foto’s Koningspelen 2021 
 

  
 

http://www.vakantiepas.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



  
 

  
 

                                           Vrije dagen en vakanties 

 

Data Eerste dag Laatste dag 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als 

volgt ingepland: 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 



16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 

 

 


