
Leerlingenraad  

De leerlingenraad heeft luchtverfrissers geregeld voor de 

kleedkamers. Deze zullen binnenkort opgehangen worden. 

Ook zijn er douchegordijnen besteld voor de douches zodat 

iedereen in privacy kan douchen. Verder is de raad bezig met 

activiteiten voor tijdens het zomerfeest. Aan het eind ontvingen 

we een idee van een buitenstaander, Iris uit groep 6B. Zij wil 

graag een schoolkrant starten. De leerlingenraad heeft 

hierover gestemd en iedereen was het er mee eens.   

Simon 

 

 

Oproep aan alle ouders 

Voor ieders veiligheid 

willen we u vragen om , bij 

het brengen en halen van 

uw kind,  u te houden aan 

de 1,5 meter afstand-

regel. Het schoolplein en 

de school zijn helaas nog 

niet te betreden voor 

ouders. Dank voor uw 

begrip! 

 

Komkommersoep 

Heeft uw kind deze week al verteld wat hij/zij als 

restauranthapje heeft gehad? 

Het was deze week komkommersoep van de 

komkommers die we hebben gekregen van het 

EU schoolfruit. Als u meer info wilt over het 

schoolfruit kunt u kijken op www.euschoolfruit.nl  

 

Bedankje van Soraya (5a) 

Toen we het in groep 5a hadden over ‘een steentje 

bijdragen’ zei Soraya: “Ik vind eigenlijk dat we ook alle 

meesters en juffen moeten bedanken voor het steentje dat 

zij bijdragen. Ze werken zo hard, ook na schooltijd en dat 

vergeten kinderen soms.” Ze heeft voor alle leerkrachten 

een prachtige opsteker gemaakt. Zo lief Soraya, dankjewel! 

Fiepflits 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-4-2021 

Lego Masters in groep 7a 

Wat krijg je als je de favoriete 

hobby Lego bouwen van meester 

Jeroen in aanraking laat komen 

met zijn leerlingen van groep 7a? 

Wel, een heuse Legokoorts!!  

In het kader van Pasen hebben de 

kinderen in tweetallen elk een setje 

Paaslego in elkaar gezet: tulpen, 

Paashazen, lammeren, een kuiken, 

het huis van de Paashaas, een ei 

waar een kuiken uit komt en een 

speelset ‘Paaseieren verstoppen’.  

Tijdens het Paasontbijt kregen de 

legosets uiteindelijk een mooi plekje 

op tafel. En wat zag het 

eindresultaat er geweldig uit: echte 

Legomasters, die leerlingen van 

groep 7a! 

 

http://www.euschoolfruit.nl/


Voedselbank inzameling 

Aankomende week staat er elke ochtend bij 

elke ingang een blauwe krat. In deze krat 

kunnen ouders, maar ook de kinderen 

spullen neerleggen voor de voedselbank. 

Denk aan pasta, rijst, pindakaas en nog meer 

houdbare spullen. Wat u kunt brengen staat 

ook op de flyers die hangen op de ramen of 

bij de deur van de Overschiestraat en 

noordzijde ingang. De voedselbank zal er 

enorm mee geholpen worden. 

 

Gallery of Hearts (de Vreedzame School) 

Naar aanleiding van het thema ‘We hebben hart voor elkaar’ is 

er binnen het team een initiatief gestart om na te gaan waar 

de collega's hart voor hebben, waar hun hart van overloopt. 

Dit hebben de leerkrachten middels een foto kenbaar 

gemaakt. De inzendingen waren divers: favoriete hobby's en 

sport, lekker eten & drinken, een huisdier en een kleinkind. De 

foto's vormen tezamen de ‘Gallery of Hearts.’  

Wat denk jij? Bij wie hoort welke foto? Laat het ons weten! 
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