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Op de kalender
23 april: Koningsspelen (kinderen om 14:15 uur uit)
26+27 april: kinderen vrij i.v.m. Koningsdag
28 t/m 30 april: feestweek (iedere dag om 14:15 uur
uit)
1 t/m 16 mei: meivakantie

Algemeen
Koningsspelen
A.s. vrijdag 23 april staan de landelijke Koningsspelen weer op de kalender! Ook de Achthoek zal dit jaar weer
deelnemen.
Zoals de meeste festiviteiten zal ook de Koningsspelen er anders uitzien dan anders. Samen met de OV,
voetbalclub Irene en H19 hebben we geprobeerd toch een leuk en sportief programma vorm te geven.
De units zullen op deze dag gescheiden blijven maar we zullen, net als tijdens de carnavalsviering, samen digitaal
de dag openen met een warming-up. Vervolgens zal er drie keer een uur gesport worden. We gaan slagbal spelen,
krijgen een dansworkshop en een voetbal clinic!
Iedereen mag deze dag in het oranje of rood-wit-blauw gekleed naar school komen.
De kinderen mogen zelf voor fruit, voldoende drinken en lunch zorgen!
Denk bij mooi weer ook aan zonnebrand!!!
We gaan er een gezellige en sportieve dag van maken
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Feestweek
Vorig schooljaar stond eigenlijk de feestweek rond het 35-jarig bestaan van de Achthoek gepland. Helaas zaten we
toen midden in de 1e lockdown.
Nu, een jaar later, willen we op aangepaste wijze toch aandacht besteden aan het lustrumjaar.
26 en 27 april zijn alle kinderen vrij vanwege Koningsdag.
Op 28, 29 en 30 april staat de feestweek gepland.
Woensdag 28 april
Deze dag staat in het thema van Cowboys en Indianen. Alle kinderen mogen in dit thema verkleed naar school
komen.
Op school zullen we samen (digitaal) de feestweek openen.
We zullen taart eten en vervolgens richting het trainingsveld van voetbalclub Irene vertrekken voor een
spelletjesdag. Bij ieder spel kunnen muntjes verdiend worden. Hierbij houden we de units gescheiden.
De kinderen hoeven op deze dag géén fruit mee te nemen, wel lunch. Denk bij mooi weer ook aan zonnebrand!
Voor het eten van de taart, mogen de kinderen zelf een bord, beker en bestek voorzien van naam meenemen in
een plastictasje.
Donderdag 29 april
De donderdag staat in het teken van sprookjes. Alle kinderen mogen als sprookjesfiguur verkleed naar school
komen. We ontbijten deze dag samen op school.
Na het ontbijt staat er een vossenjacht in sprookjesthema op de planning.
We hebben een mooie route in Den Hout uitgezet. De leerkrachten zullen de groepjes kinderen begeleiden tijdens
hun jacht op de vossen. Alvast dank aan de ouders die deze dag als ‘sprookjes-vos’ willenhelpen! Hopelijk kunnen
we jullie vinden.
Vrijdag 30 april
Iedereen mag op vrijdag in pyjama naar school komen. We houden het programma relaxed. We kijken film, spelen
lang buiten en sluiten in de middag de feestweek af met een knallende pyjamadisco met DJ Martin!
Daarna volgt de puntentelling van de week. Wie o wie zullen de winnaars zijn..?
Vergeet dus niet om mee te nemen:
Bord, beker, bestek voorzien van naam in plastictasje
- Iedere dag eigen lunch
- Op vrijdag fruit
- Iedere dag (extra) drinken
- Bij mooi weer zonnebrand
- Op woensdag verkleed als cowboy of indiaan
Op donderdag verkleed als sprookjesfiguur (draak, piraat, ridder, prinses etc.)
- Op vrijdag in pyjama of onesie
- Op vrijdag een lekker kussen of zitzak mee om film te kijken
-

-

Typecursus schooljaar 2021-2022
In de bijlage vinden jullie alle informatie over de start van de typecursus op donderdag 7 oktober 2021 om 14:30
uur. De cursus is vooral geschikt voor de kinderen vanaf 10 jaar.
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Speerpunt 5
We doen recht aan ieders eigenheid
Groen jeugdlintje
Woensdag 14 april hebben Maartje en Robin het groene kinderlintje gekregen van GroenLinks. Eigenlijk zouden ze
vorig jaar al het groene lintje krijgen maar dat kon niet doorgaan door corona. Ze hebben het groene lintje
gekregen omdat ze tegen pesten zijn en daar hebben ze iets op verzonnen ze hebben een thermometer gemaakt
en daar kan je op aangeven hoe je je voelt en dan kan je met Maartje en Robin praten als je je niet goed voelt. Ze
helpen je samen met anderen je weer goed te voelen. Ze noemen zich kinderteam ‘voel me goed’.
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