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Terugblik zeer geslaagd Paasfeest 
Wat was het een leuke en gezellige dag! De zon scheen, iedereen had er veel zin in en wat zagen de 
kinderen er mooi uit! De paasvieringen waren extra bijzonder omdat ze nu weer in de aula mochten 
plaatsvinden. En wat hebben de kinderen het goed gedaan! Fantastische optredens met een mooie 
boodschap. Daarna een heerlijke Paaslunch gehad met allemaal overheerlijke hapjes (met dank aan 

alle ouders      ). De juffen en meesters hebben er ook naderhand nog lang van kunnen genieten.  
Fijne dagen allemaal! 
Volgende week nog een week school en dan start de meivakantie alweer! 

 

Juf Diny met pensioen! 
Volgende week is de laatste week dat juf Diny op de Spelevaert werkzaam zal zijn. 
Ze gaat met pensioen. 
Met volle inzet heeft ze heel veel kinderen lesgegeven. 
Veel geluk en mooie tijden, juf Diny! 
We zullen haar erg missen. 
 

Ouderavond groepen 6 t/m8 
De ouderavonden van groep 6 t/m 8 waren druk bezocht. Dat was heel fijn want het onderwerp was 
“het gedrag na Corona”. We merken dat de groepsdynamiek weer helemaal opgebouwd moet worden 
en dat gaat niet zonder slag of stoot. Super om te merken dat ouders het samen met school willen 
doen en ons steunen in de aanpak. We merken nu al dat er verbetering in zit! 

 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf kwam gezellig langs en iedereen staat er op zijn best op.  
Hij gaat de foto’s zo snel mogelijk in orde maken. 
Dank aan de ouderraad voor het organiseren! Top! 

mailto:spelevaert@spelevaert.unicoz.nl
http://www.spelevaert.unicoz.nl/


 

 

Reminder: Avondvierdaagse 

Na 2 jaar vindt eindelijke de avondvierdaagse weer plaats in Zoetermeer! 
Van maandag 30 mei t/m donderdag 2 juni 2022 kan er heerlijk gewandeld worden.  
De Spelevaert doet hieraan mee.  
Het inschrijfformulier moet vóór vrijdag 22 april 2022 ondertekend bij de leerkracht of 
juf Monique ingeleverd zijn! 
(In een enveloppe met EUR 6,50 inschrijfgeld) 
Het is opgevallen dat er nog niet heel veel inschrijfformulieren zijn ontvangen. 
Wilt u eraan denken het voor de meivakantie in te leveren? 
Vanwege de inschrijftermijn kan het niet later, helaas. 

 
Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen. 
Het zal een gezellige dag worden vol sport en spel. 
De kinderen gaan hard oefenen op het Koningsdaglied van dit jaar:  
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/ 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind kleding en schoenen aan heeft 
waarin hij/zij zich gemakkelijk kan bewegen?  

De kinderen krijgen een lekkere lunch van school, dus ze hoeven geen lunchspullen mee te 
nemen.  
  

Reminder Extra peuterochtend op 18 mei! 
Zoals in de vorige brief aangegeven is er een extra peuterochtend op woensdag 18 mei van 9.30u tot 
10.15u. 
De kinderen zullen mee kunnen maken hoe het gaat in de kleutergroep.  
U mag er als ouder bij blijven, maar u mag ook na een half uurtje terugkomen als uw kind dit aankan.  
Aanmelden mag bij  emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl   
Heeft u vrienden, bekenden, familie die nog geen kinderen op de Spelevaert 
hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in onze leuke school, dan zijn ook zij van harte 
welkom.   
Als u het leuk vindt, geeft u uw zoon/dochter dan snel op!  
 

Belangrijke data: 
15-04:   Goede vrijdag: alle kinderen vrijdag 
18-04:   tweede Paasdag 
20-04:  Iep-toets groep 8 
21-04:   Iep-toets groep 8 tweede dag 
22-04:   Koningsspelen  

Laatste dag juf Diny 
Start vakantie 

09-05:   Weer naar school 
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