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Grote voorjaarsschoonmaak. 
Onlangs stuurden wij u een mail m.b.t. de grote voorjaarsschoonmaak. Vanavond, 9 mei en 

morgenavond 10 mei hopen wij die enorme klus weer aan te pakken. Komt u ons ook helpen? Neemt 

u dan uw stofzuiger, keukentrap, emmer met spons en zeem mee? Wij zullen zorgen dat er 

schoonmaakmiddelen klaar staan. De schooldeur aan de Beatrixlaan is  vanaf 7 uur open. Om een uur 

of 8 willen we even pauzeren en om uiterlijk 10 uur gaat de boel weer op slot. Kunt u slechts een deel 

van de avond helpen? Geen enkel probleem, want we zijn blij met ieder uurtje hulp! Als u maar zorgt 

dat u er met de koffie wel bij bent, want anders blijven we met de cake zitten. De volgende personen 

gaven zich op. Staat uw naam er nog niet bij, dan gaf u zich misschien (nog) niet op of we hebben uw 

strookje gemist. Hoe dan ook, u blijft van harte welkom om ons een poosje te komen helpen bij deze 

megaklus. Met name op de dinsdag kunnen we nog wel wat extra handen gebruiken.     

 

Maandag 9 mei   nu: 39 x    (vorige keer 34  x)  

Asselt v. KW-weg. (2x)  Asselt v. Lindelaan  Berends Baarn (2x)  

Berg v.d. Molenweg  Bieshaar Holl. Rading  Bos Patrijslaan  

Bos Versteeglaan  Colijn Welfferweg  Copier Alexanderpl.  

Dijk v. Amalialaan  Ettekoven v.  ’t Loo  Ginkel v. Dorpsweg 47  

Ginkel v. Dorpsweg 184  Ginkel v. Julianalaan  Ginkel v. Merellaan  

Ginkel v. Noordeinde  Ginkel v. Prinsenlaan  Griffioen Westbroek  

Hagoort K. Julianalaan  Heiden v.d. Lage V.  Klerk d. Pr. Irenelaan  

Kok Marijkelaan  Kronenburg Molenweg  Landwaart Nassauhof  

Leeuwen v. Alexanderpl.  Leeuwen v. Vogelwikke  Maanen v. Dorpsweg (2x)  

Nieuwenhuis  Julianalaan  Oussoren Westbroek  Overvest Westbroek  

Paardenkooper Valklaan  Poel v.d. Windvang  Sahakian Irenelaan  

Top v.d. Groenekan Veen v.d. Dr. Welfferweg  Westeneng  Groenekan  

Dinsdag 10 mei   nu: 21 x   (vorige keer 29  x)  

Berg v.d. Julianalaan  Bos Distelvink  Bouman Gruttolaan  

Ettekoven v. Tolkakkerweg  Heus d. Tolakkerweg  Hoek v.d. Maalsteen  

Kok Dorpsweg  Kooij v.d. Marijkelaan Kroon Valklaan  

Landwaart Valklaan Linden v.d. W. de Zwijgerln  Nieuwenhuize Tolakkerweg 

Nokkert Bovenkruier  Nokkert Fazantlaan  Post Oosterspoorlaan  

Simons Bernhardlaan  Verweij Amalialaan  Vlies v.d. Dorpsweg   

Voorst v. Distelvink  Vulpen v. Gageldijk  Waal d. Planetenlaan  

 



 

Schoolreizen. 
In de vorige nieuwsbrief vermeldden wij u dat we weer plannen mochten en konden maken voor de 
jaarlijkse schoolreizen. Ook gaven we toen de bestemmingen door. Van diverse gezinnen hebben wij 

de schoolreisbijdrage al ontvangen. Is dat nog niet het geval dan verzoeken wij u vriendelijk de bijdrage 
van € 20,00 per leerling binnenkort te voldoen? Doet u het geld in envelop en zet u daar dan de namen 
van de kinderen op? Die envelop kan dan weer bij meester Prosman worden ingeleverd. Heeft u meer 

dan drie kinderen bij ons op school, dan kunt u desgewenst volstaan met een totaal van € 60,00  In de 
nieuwsbrief van de maand juni zullen we nog een keer de bestemmingen, de vertrek- en aankomsttijden 
en laatste mededelingen op een rijtje zetten. Bij voorbaat dank. 

 

Handig? 
De kleuterjufs zijn op zoek naar een handige vader en/of moeder die de ombouw en de meubeltjes uit 

de poppenhoek van een extra likje verf kan voorzien. Net als uw binnen- en buitenboel heeft dat 

houtwerk ook wel eens een kwastje nodig. Ziet u dit zitten? Neem dan even contact op met juf 

Veldhuizen. Bij voorbaat hartelijke dank. 

 

Schoolbibliotheek 
Voor de vakantie kregen de leerlingen uit de onderbouw weer een prachtig prentenboek mee. Ook zat 

er dit keer weer een logeetje bij. Wilt u die knuffel a.s. donderdag weer samen met het prentenboek 

inleveren? Juf Prosman heeft de knuffels graag weer compleet en zal ze zelf een flinke wasbeurt geven. 

Namens de juf: ‘Hartelijk dank!’ 

 

Rapporten. 
Van lang nog niet alle kinderen hebben wij de rapporten weer terug. Omdat wij een beetje bang zijn 

dat ze kwijtraken, verzoeken wij u dringend om deze week de rapporten weer mee te geven. Dank voor 

uw medewerking. 

 

Excursie. 
U ziet ze vast wel eens zitten langs de waterkant. Soms kunnen ze uren achter elkaar zitten turen naar 

een dobber in de hoop dat ze iets aan de haak zullen slaan. Op dinsdag 17 mei komt er een ‘vismeester’ 

in groep 7 het één en ander vertellen over de hengelsport. s’ Middags gaan we dan op de fiets naar de 

Kastanjevijver in Hilversum waar de leerlingen zelf eens kunnen ervaren wat deze sport inhoudt.    

Op donderdag 19 mei komt deze ‘vismeester’ hetzelfde verhaal vertellen aan de leerlingen van groep 8.  

’s Middags gaat dan ook deze groep met meester Prosman mee naar Hilversum. Meester De Bruin zal 

dan de lessen van groep 7 overnemen. Zorgt u ervoor dat de kinderen op een goede fiets dit tripje 

kunnen gaan maken? We hopen op een leerzaam en ontspannen uitje. 

 

Agenda (Voor alle voornemens en data geldt:  Deo Volente…) 

donderdag 12 mei  
Om 19.30 uur staat 

de koffie klaar. 

Jaarvergadering ver. School met de Bijbel  
Alle leden hartelijk welkom. Aanvang 19.45 uur. 

(ingang Pr. Beatrixlaan) 

vrijdag 20 mei Groep 2 is vrij.  

donderdag 26 mei Hemelvaartsdag.  

vrijdag  27 mei Extra vrije dag. 

vrijdag   3 juni Om 15:00 uur vrij i.v.m. Pinkstervakantie. 

maandag t/m 
vrijdag 

  6 juni t/m 
10 juni 

Pinkstervakantie. 

maandag 13 juni Volgende en laatste nieuwsbrief. 

vrijdag 17 juni Schoolreis groep 5 tot en met 8. (Groep 2 t/m 4 vrij) 

donderdag  23 juni Schoolreis groep 1 en 2.  

vrijdag 24 juni Schoolreis groep 3 en 4. (Groep 2 vrij) 
 


