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Beste ouders/verzorgers, 
 
INLOOPMOMENTEN 
Uit de tevredenheidspeiling is gebleken dat 
u als ouder vaker een kijkje in de klas wil 
komen nemen. Bij deze bent u van harte 
uitgenodigd om in week 14 (4 april t/m 8 april) 
gebruik te maken van onze eerste 
inloopmoment van dit schooljaar. 
Op maandag, woensdag en vrijdag na 
schooltijd tussen 14.15 en 14.45 uur. Op deze 
dagen kunt uw zoon/dochter u van alles laten 
zien en vertellen in en over de klas. 
Op dinsdag en donderdag is het mogelijk even 
binnen te lopen tussen 8.20 en 8.45 uur. 
Naast deze week 14 zal er later in het jaar nog 
een inloopweek plaats gaan vinden. 
 
TENNISLESSEN 
Donderdag 31 maart, donderdag 7 april en 
donderdag 14 april krijgt groep 5/6 en groep 
7/8 tennislessen in Heukelum. Alle kinderen 
moeten deze dag met de fiets naar school 
komen omdat we ook op de fiets naar 
Heukelum gaan. We zijn voor deze dagen nog 
op zoek naar ouders die mee willen fietsen. U 
kunt zich opgeven bij juf Toby of juf Miranda 
 
 
                           
 
              
LENTEVIERING 
Op donderdag 14 april vieren we het voorjaar 
met de lenteviering! De kinderen van groep 1 
tot en met 4 gaan deze dag naar de boerderij 
van familie de Groot in Herwijnen. Daar 
krijgen ze een rondleiding, gaan ze eieren 
zoeken en sluiten de ochtend af met een 
picknick. Groep 5 tot en met 8 start deze dag 
met een sportieve ochtend in Heukelum en 
hebben daarna een gezamenlijke lunch op 
school. Verdere informatie volgt nog dus houd 
de schoolapp in de gaten. 
                                                 

KONINGSSPELEN 
Vrijdag 22 april zullen de Koningsspelen 
plaatsvinden. We zullen deze dag om 8.30 uur 
gezamenlijk starten met een Koningsontbijt.  
De kinderen van onderbouw (groep 1,2) gaan 
spelletjes rondom de school doen.  
De kinderen van de middenbouw (groep 3,4,5) 
gaan samen met de kinderen van de Open 
Poort spelletjes doen op het voetbalveld in 
Asperen. Om de gemixte groepjes te 
begeleiden zijn er 6 ouders/verzorgers nodig. 
Kunt u een groepje begeleiden op deze 
ochtend dan kunt u zich bij Juf Jacqueline 
opgeven (jvanbeest@o2a5.nl) 
Groep 6,7 en 8 vertrekt na het ontbijt op de 
fiets naar het voetbalveld in Herwijnen. Daar 
komen alle leerlingen uit de oude gemeente 
Lingewaal bij elkaar voor een sportdag.  
We zijn op zoek naar ouders die mee willen 
fietsen en op deze sportdag een (gemixt) 
groepje leerlingen kan begeleiden. Opgeven 
bij juf Monique ( msteenlage@o2a5.nl ) 
 
KALENDER 
29 maart 
Pleinspelen van de sportcoach  
29 maart 
Theoretisch verkeersexamen groep 7/8 
31 maart 
Tennislessen Heukelum groep 5 t/m 8 
6 april 
Schoolvoetbal groep 7/8 
7 april 
Tennislessen Heukelum groep 5 t/m 8 
14 april 
Lenteviering 
14 april 
Tennislessen Heukelum groep 5 t/m 8 
15 t/m 18 april 
Paasweekend (Alle kinderen zijn vrij) 
20 en 21 april 
Eindtoets groep 8 
22 april 
Koningsspelen 

 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Zandheuvel 
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Wilt u meer informatie over Cool2BFit of uw 
aanmelding? Neem contact op met: 

 
Tiana van Oosten, kinderfysiotherapeute 

T 0183-766041 
 

Annemiek de Wit, Plan Psychologie, 
T 0183- 820018 


