
Een dochter 

Op 21 februari '21 werd de dochter van juf Ilse en 

haar man Mark geboren. Ze heet Doris Mare 

Neeltje. Ze gaven haar het volgende versje mee: 

Drijf op de wolken 

Dans met de zee 

Vlieg met de vogels 

Een leven lang mee 

 

 

Rekenkangoeroe  

wedstrijd 

Wel 70 leerlingen hebben 

afgelopen 18 maart hun 

hersens flink laten kraken 

tijdens de Reken- 

kangoeroewedstrijd. 

 

De strook naast de school 

Het ziet er naar uit dat de strook 

tussen de speelplaats en de tuin 

van de bewoners ingericht wordt 

met enkele speelvoorzieningen. 

Ilias en Fin, leerlingen uit groep 

7a, die vorig jaar in de 

leerlingenraad zaten, hebben 

meegedacht over het ontwerp. 

 

Fiepflits 
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Kleutermusical Doornroosje 

Zoals elk jaar om deze tijd wordt er hard 

geoefend in de kleuterbouw voor de 

kleutermusical. 

Dit jaar wordt de musical niet opgevoerd 

voor een live publiek (helaas) maar komt er 

een professioneel bedrijf om de 

uitvoeringen te filmen. Ouders kunnen 

meekijken via een livestream en 

tegelijkertijd wordt de musical opgenomen. 

Op de dag van de musical worden de 

kinderen om 17.00 uur op school verwacht. 

Om half 6 hopen we te kunnen starten met 

de uitvoering. Verdere info volgt later. 

Bij de verteltafel wordt het verhaal van 

Doornroosje alvast geoefend.  

 

Data van de voorstellingen:  

Dinsdag 20 april groep 1-2 B 

Donderdag 22 april groep 1-2 D 

            Vrijdag 23 april groep 1-2 C 

            Woensdag 28 april groep 1-2 A 

            Donderdag 29 april groep 1-2 E  

 

 

 



Coronaproof begroeten 

In groep 5A vonden we het saai om 

elkaar niet te kunnen begroeten 

met een hand bij de deur. 

Mohamed Amine had een leuk 

idee! Bij de deur een keuzemenu 

aan begroetingen. Je kunt kiezen 

uit: elleboogtik, voetjetik, dansje en 

lucht high five. Veel gezelliger zo, als 

we binnen komen! 

 

Zomerkriebels bij de kleuters 

De hele school is momenteel bezig met lessen ‘seksuele vorming’ via de methode 

Lentekriebels. In de kleuterbouw gaan we dit tijdens de laatste weken van het 

schooljaar doen. In plaats van blok 6 van de Vreedzame School, gaan wij lessen 

Lentekriebels geven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld 

verschillen tussen jongen en meisje; wanneer ben je bloot, wanneer is het vreemd 

en hoe wordt een kind geboren. Ook weerbaarheid is een onderwerp dat 

behandeld zal worden. Dus de Lentekriebels worden bij de kleuters de 

Zomerkriebels. 

 

Beachvolleyballen 

De zomer komt eraan! Zin om te leren 

beachvolleyballen? Te spelen op het zand? Meld 

je nu aan via een appje aan trainster Marieke, 06-

46762205! De trainingen starten in de week van 5 

april (na Pasen) op de velden Riekerhaven 

(Handbalstraat 1, naast de Kaskantine). Alle 

meisjes en jongens van groep 3 t/m 8 zijn welkom. 

De trainingen vinden plaats op dinsdagmiddag 

15.15-16.15u of donderdagmiddag 15.15-16.15u. 

De kosten bedragen €35 per blok, dit is inclusief 

deelname aan 1 of 2 toernooien in Amsterdam 

verspreid over het seizoen.  

Je kunt altijd een proefles meedoen en daarna 

beslissen. Wil je meer info, bel of app Marieke.  

 

 

 


