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 Nieuwsblad  

07-04-2021 

 

In dit nummer 
Nieuw buitenspeelmateriaal 
Feestweek 
Groene schoolplein 

Op de kalender 
11-04: juf Joyce jarig 
15-04: juf Femke jarig 
23-04: Koningsspelen 
26 en 27-04: kinderen vrij i.v.m. Koningsdag 
28 t/m 30-04: feestweek 
30-04: 14:15 uur meivakantie! 

 

Algemeen 
 

Hoera! We hebben nieuwe buitenspeel-materialen! 
Met grote 

dank aan Rabo clubsupport en de opbrengst van de kledinginzameling!!! 
De kinderen van het kinderteam hebben samen met de units het speelgoed uitgezocht. 

Er wordt al volop mee gespeeld! 
 

  
 

Feestweek 
In het vorige nieuwsblad hadden wij de voorlopige planning van de feestweek gecommuniceerd.  

Ondanks dat er hoogstwaarschijnlijk enige versoepelingen aankomen, hebben wij niet het vermoeden dat we al 
op schoolreis kunnen gaan. We hebben ervoor gekozen om de schoolreis naar de Efteling te verplaatsen naar 

september 2021 (volgend schooljaar). De gouden weken staan aan het begin van het schooljaar centraal. Nieuwe 
groepsvorming, elkaar leren kennen en plezier hebben met elkaar. De schoolreis sluit daar perfect op aan.  

De werkgroep feestweek zal zich de komende weken buigen over een alternatief programma voor vrijdag 30 april. 
Wat we die dag precies gaan doen, zullen we in het volgende nieuwsblad delen. 

Groene schoolplein 
Zoals jullie in het vorige nieuwsblad al konden lezen, gaan we komend weekend aan de slag met fase 3 van het 
groene schoolplein. Het achterplein zal een speelheuvel krijgen met een nieuwe glijbaan. Daarnaast zullen de 

voorbereidingen worden getroffen voor een overdekte buitenkeuken en een huttenplaats. Ook zullen we 
verschillende grassen gaan aanplanten. 
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Mocht je zaterdag 10 april nog een uurtje tijd over hebben, kom gerust helpen. We starten rond 08:00uur. 
 

Belangrijke vraag! 
Een deel van de (achter)speelplaats zal tijdelijk worden afgesloten omdat we het gras gaan inzaaien. We willen 

jullie vragen om tot de week na de meivakantie jullie kinderen buiten schooltijd niet op het (achter)schoolplein te 
laten spelen zodat het ingezaaide gras goed kan groeien.  
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