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Wat was het een heerlijke meivakantie. Wij hopen dat jullie allemaal genoten hebt. En 
dat breekt nu alweer de laatste periode aan tot aan de zomervakantie. Een tijd waar veel 
fijne, inspirerende en spannende dingen ons en jullie te wachten staat. Denk hierbij aan 
de groepsverdeling voor het volgend schooljaar.  

Data:   
maandag 25 april-zondag 8 mei Meivakantie: alle kinderen vrij 
maandag 9 mei Nationale Onderwijsprijs Amersfoort 

MR-vergadering 
donderdag 12 mei  Schoolfotograaf 
woensdag 18-vrijdag 20 mei Kamp groep 8 
donderdag 26-vrijdag 27 mei Hemelvaart alle kinderen vrij 
maandag 30 mei Studiedag  alle kinderen vrij 
donderdag 2 juni MR-vergadering 

Sportdag 3-4 
maandag 6 juni Pinksteren alle kinderen vrij 
maandag 13 juni Groep 4 naar Leiden 
vrijdag 24 juni Studiemiddag alle kinderen vrij 
woensdag 29 juni Verslagboek + KIJK-rapport gr 1-2 
maandag 4 juli MR-vergadering 
donderdag 7 + dinsdag 12 juli Oudergesprek gr 1-2 
dinsdag 12 juli Verslagboek + rapport gr 3-8 
woensdag 13 juli Kijkmorgen 
donderdag 14 juli Musical gr 8 
donderdag 21 juli Laatste schooldag, een continudag 
vrijdag 22 juli - vrijdag 1 september Zomervakantie alle kinderen vrij 
maandag 4 september Eerste schooldag 2022-2023 

Personeel 
• Juffrouw Margo heeft afscheid genomen van de Harlekijn. Zij heeft een nieuwe

uitdaging gevonden bij het bedrijf van haar partner.
• Het contract van onderwijsassistente Melina was afgelopen. Het is fijn dat zij direct

een nieuwe baan gekregen heeft. Zij kon per 18 april aan de slag gaan bij de
kinderopvang in de buurt van Roermond.

Ouders weer in de school 
Wat was het fijn dat we u - als ouders - weer in de school konden verwelkomen! 
Uiteraard bij het brengen en halen van de kinderen, en ook bij activiteiten zoals de crea 
ochtenden bij verschillende groepen. Na de meivakantie (9-20 mei) bent u weer 2 weken 
welkom. 

Schoolfotograaf 12 mei 
Donderdag 12 mei worden weer de jaarlijkse portret-, groeps en broertjes-zusjesfoto’s 
gemaakt. Ook de ouders van de peuters krijgen de kans om dit samen met hun kind te 
doen.  



 

 
 

Nationale Onderwijsprijs 
Zoals jullie weten heeft de Harlekijn de Onderwijsprijs Limburg gewonnen met het 
project ‘Samen Lezen voor Geluk’. Met 11 projecten van de andere provincies zijn we 
genomineerd voor de landelijke onderwijsprijs. De feestelijke ontknoping vindt plaats op 
maandag 9 mei in Amersfoort. Met enkele leerkrachten, kinderen en bibliotheekconsulent 
vertrekken we in de ochtend. Elke school heeft een filmpje van 1 minuut moeten insturen 
en er moet ‘iets’ van een voordracht van 1 minuut gepresenteerd worden. Voor het 
filmpje zijn alle kinderen met een boek naar buiten gegaan en is er met de drone een 
foto gemaakt die de titel uitbeeldt.  

 
In de middag wordt dan de uiteindelijke landelijke winnaar bekend gemaakt en de prijs 
wordt uitgereikt door minister Wiersma. Als u thuis mee wilt kijken, dan kan dat via deze 
link. Hier staat ook het programma in. https://topwebinar.nl/live/nationale-
onderwijsprijs-2 
Van 13.25 tot 14.00 zijn de presentaties van de scholen te zien van het primair 
onderwijs. Om 15.10 worden de prijswinnaars bekend gemaakt. 
Het zou natuurlijk helemaal super zijn als de Harlekijn zou winnen. Maar de nominatie en 
de winnaar zijn van Limburg is voor ons al een bijzondere opsteker. Immers de 
provinciale jury heeft de mooie activiteiten van ‘Samen lezen voor Geluk’ herkend én 
erkend. Dit stond in het jury-rapport: ‘OBS Harlekijn kiest voor een allesomvattende 
aanpak en brengt die met veel enthousiasme. Deze inzending is een voorbeeld voor 
andere scholen, ook doordat men laat zien hoe zowel leerkrachten als leerlingen hier 
energie van krijgen. Een enthousiast en flexibel team is hierbij onontbeerlijk. En 
misschien is dat nog wel het mooiste aan deze inzending: De tomeloze inzet van het 
team. Dat is fantastisch om te zien. Chapeau!  
De jury kent aan OBS Harlekijn de eerste prijs toe in de categorie basisonderwijs.  
 
Meneer Niels maakte van de uitreiking in maart het volgende filmpje:
https://youtu.be/ArR7V_Kpfxc   Het 1-minuutfilmpje volgt na de bekendmaking. 
 
Excursies/workshops/musea.  
De afgelopen periode heeft het volgende plaatsgevonden: 

• Week van de Lentekriebels van 21 maart t/m 25 maart 
• Presentatie van groep 1/2 b van meneer Henk 
• Groepen 1-8: buitenlesdag op dinsdag 5 april 
• Groepen 3 en 4 presenteerden zich met muziek en dans  
• Groepen 3-4  en 1-2 gingen creatief aan de slag tijdens de Crea Lente/Pasen 
• Groep 5-6 a-b zijn naar het Limburgs Museum gegaan voor de les over de 

Prehistorie en over de Grieken en Romeinen. 



 

 
 

• Groepen 5-6 c en d zijn met de bus naar WML in Heel gegaan. Ze hebben kennis 
gemaakt met de WaterMakers van Limburg.  

• Groep 5-6 heeft een inspiratieochtend van de Gezonde basisschool van de 
toekomst gehad. Hierin worden 6 activiteiten rondom Bewegen en Gezonde 
Voeding aan de kinderen aangeboden 

• Groep 1-2 heeft een sportdag gehad op het schoolterrein 
• Groep 7-8c bezocht de Risk-factory 

 
Voor de komende periode staat op de planning:  

• Groep 1-2 a zal hun presentatie houden. De ouders (2 personen per kind) worden 
hiervoor uitgenodigd. Er mogen geen kinderen jonger dan 4 jaar meegenomen 
worden. 

• De groepen 1-2 hebben hun beweegfeest in de gymzaal van de Klingerberg. 
Ouders mogen dan komen kijken. Datum wordt snel bekend gemaakt. 

• Groep 4 gaat naar het museum Naturalis in Leiden. Dit wordt aangeboden door 
het Jeugdeducatiefonds. 

• Groep 4 mag een kijkje gaan nemen bij het grote tuincentrum Leurs in Venlo. 
• Er komen twee schrijvers/illustrators een bezoek brengen aan de groepen 4 t/m 

8. Georgien Overwater komt langs op 8 juni en Gideon Samson komt langs op 9 
juni. 
Ze zijn bekend van o.a de boeken van De regels van Floor, Eilanddagen en Zwarte 
Zwaan. 

• Groepen 5-6 a en b gaan met de bus naar het WML in Heel.  
• Groepen 5-6 c en d gaan naar het Limburgs Museum gegaan voor de les over de 

Prehistorie en over e Grieken en Romeinen. 
• De groepen 7-8 bezoeken de voorstelling ‘De brieven van Mia’ in de Maaspoort. 
• Op 2 juni is de sportdag voor groep 3-4 op de veldjes in de buurt van de school. 

 
Jeugdeducatiefonds 
Op 23 maart was de Harlekijn ‘gastvrouw’ voor het jeugdeducatiefonds en enkele scholen 
uit de Gemeente Venlo. Myra mocht een presentatie geven over de school: de verhalen, 
de situaties, de kinderen, het lief en leed.  

Voorzitter Hans Spekman was zeer onder de indruk 
van hetgeen de Harlekijn allemaal doet en betekent 
voor de kinderen en hun ouders. Hans Spekman: 
‘Het team zet zich dagelijks in voor het individuele 
kind. Zo hebben ze bijvoorbeeld binnen twee dagen 
voor een gezin de gehele inrichting verzorgt met 
indrukwekkende resultaten. Er worden meer unieke 
acties opgezet door de school zoals de 
speelgoedbank, kledingbank en voedselbank.   
Onder het motto ‘Harlekijn staat voor geluk’ gaat de 
zorg nog een stap verder, want de school heeft zelfs 
geholpen bij het 
regelen van een 

begrafenis voor een gezin.’   
OBS Harlekijn Venlo werd dan ook - zonder enige twijfel - 
gecertificeerd bij het Jeugdeducatiefonds. Jaarlijks is een 
geldbedrag beschikbaar om de wereld van onze kinderen 
een stukje mooier kunnen maken als dat nodig is. Naast 
onze eigen ideeën, maken we ook kennis met inspirerende 
voorbeelden van andere scholen.  Wat past dit mooi bij ons 
motto: ‘OBS Harlekijn staat voor GELUK!� Als we u ergens 
mee kunnen helpen, kom gerust en stel uw vraag. Juffrouw 
Mieke - als intermediair armoede - staat te popelen.  
 
 



 

 
 

Studiebijeenkomsten van het team 
• Tijdens de studiedag van 23 maart zijn we bezig geweest met de gedragscultuur 

binnen de school en het onderwijs van de toekomst. Ook is onderzocht hoe we 
elkaars talenten kunnen benutten in het onderwijs. In de middag zijn we 
verdergegaan met het taal- en rekenonderwijs. 

• Er hebben weer meerdere observaties van de leerkrachten plaatsgevonden. Er is een 
mooie groei in de leerkrachtvaardigheden te zien. De leerkrachten hebben hierop 
feedback gekregen waar ze mee aan de slag kunnen en op schoolniveau zijn er 
afspraken gemaakt of zaken zijn weer opgefrist. 

• De kwaliteitscoördinatoren en directies van Akkoord hebben de derde scholingsdag 
achter de rug verzorgd door Academica Amsterdam. Leidinggeven aan 
curriculumontwikkeling stond centraal. 

• Myra en Kitty zijn naar een bijeenkomst geweest van de Onderwijswerkplaats met 
als thema "Professionele schoolcultuur start bij de koffieautomaat", een bevlogen 
lezing van Joop Wolters. Daarna 2 workshops: ‘Teamdynamiek bekeken vanuit 
drijfveren’  en ‘Aan de slag met de professionele schoolcultuur’. 

• Kitty-Pascal, Fenne-Floor, Henk-Sanne, Myra volgden studiedagen vanuit de 
opleiding Rekencoördinator, Talentontwikkeling, Taalcoördinator, Leidinggeven aan 
een IKC. 

• Jurian is gestart met volgen van de basiscursus BHV. Onze school heeft nu 9 BHV-
ers: Monique, Ingrid, Limda, Floor, Olga, Lisanne, Sven, Mieke en Jurian. 

• Myra is met 2 collega-directeuren naar de pedagoog Gert Biesta geweest in Den 
Haag. De visie van de Harlekijn is gebaseerd op zijn gedachtengoed: kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming. 

• In het kader van IKC-vorming (integraal kind centrum) hebben Fenne, Myra, collega 
directeur Marjan Stappers (Toermalijn) en Anne-Marie Wintels in Leusden de eerste 
landelijke dag van de Vereniging Netwerk Kindcentra bezocht. Zij hebben kennis 
gemaakt met diverse voorbeelden uit het land m.b.t. het samengaan van de 
kinderopvang en het onderwijs. 

 
Externe gerichtheid: 
• Op initiatief van de Harlekijn (Myra, Sanne, Jolanda) is er - in samenwerking met de 

Bibliotheek Venlo en de Pabo - een inspiratiemiddag georganiseerd voor de 1e en 2e 
jaars studenten en de leescoördinatoren van de 17 opleidingsscholen. Vanuit het 
thema ‘Lang zullen we lezen’ werd iedereen getrakteerd op een 6-tal inspirerende 
momenten. Een rijkdom aan leestips, leesplezier en bevlogen verhalen. De 
leesvleugels van een ieder gingen (verder) groeien. 

• De Harlekijn werd gevraagd door Helderijn Heldens en Anje Ros van de Fontys om 
een bijdrage te leveren in ‘De week van Samen Opleiden’. Het thema was ‘Krachtig 
partnerschap’ de krachten van intern en extern samenwerken. In schooljaar 2020-
2021 vormde de Harlekijn, samen met de Pabo (stagiaires en docenten) een 
innovatieteam m.b.t. Samen Lezen voor Geluk. Sanne en Nienke hebben hun 
ervaringen tijdens deze sessie gedeeld met de geïnteresseerde bezoekers. 

• In maart bezochten 35 leerkrachten van het Blariacumcollege de Harlekijn. Tijdens 
hun eigen studiedag trokken de docenten de wijken van Blerick in om kennis te 
maken met het woon- en leefgebied van hun leerlingpopulatie. Daarvoor bezochten 
ze o.a. ook basisscholen. Myra en Kitty hebben met veel plezier en passie vertelt 
over de Harlekijn en hen rondgeleid. Enkele reacties: ‘Dit is een eye-opener’, ‘Dit 
wist ik allemaal niet!’, ‘Mag ik hier komen werken?’, ‘Wat doen jullie veel!’. 

•    



 

 
 

Vandalisme  
• Op klaarlichte dag - tijdens schooltijd - werd een fiets gestolen. Deze fiets 

(onafgesloten) stond mooi in het beeld van een van de camera’s en dus de dader ook. 
De ouders hebben aangifte gedaan en de politie heeft de beelden opgevraagd.  

• In de meivakantie is een raam kapotgegaan bij het schaakbord.  
 
Schoonmaak 
• In de meivakantie zijn alle ramen van binnen en buiten gewassen. We zijn niet 

tevreden over het resultaat. Dit wordt na de vakantie opgepakt. 
 
Groepsverdeling schooljaar 2022-2023 
Het team is volop bezig met de planning voor komend schooljaar. U wordt zo snel als 
mogelijk geïnformeerd hoeveel groepen er gemaakt kunnen worden en hoe de 
samenstelling van de groepen zal zijn. Daarna wordt gekeken hoe de kinderen over de 
groepen verdeeld gaan worden. Daarna zal pas bekend gemaakt worden welke leerkracht 
in welke groep ingezet gaat worden. Het een en ander is o.a. afhankelijk van 
ontwikkelingen binnen Akkoord en zeker ook de wel of niet beschikbaarheid van 
personeel. 
 
Kijkmorgen 
Op woensdag 13 juli is de jaarlijkse Kijkmorgen. Alle kinderen gaat die dag al ‘eventjes ‘ 
over naar de volgende groep. Ze maken kennis met elkaar en met de nieuwe 
leerkracht(en).  
 
Activiteiten 
 
Week van de lentekriebels 
In de week van 21 t/m 25 maart vond landelijk de “Week van de Lentekriebels” plaats. 
Weerbaarheid, relaties en seksualiteit stonden centraal. In alle groepen werd hier 
uitgebreid aandacht aan besteed. 
 
Koningsspelen 3-8 en Groentefeest 1-2 
De Koningsspelen en het Groentefeest - voor alle basisscholen van de gemeente Venlo -  
is beiden niet doorgegaan. Venlo.Fit wil al 3 jaar de organisatie op zich nemen. Dit kost 
veel voorbereidingstijd. Door de corona- maatregelen was daar in het verleden en ook nu 
weer te weinig tijd voor. Hopelijk gaat het volgend jaar wel gewoon door en gaan alle 
kinderen genieten van een prachtige sportdag/groentefeest op Sportpark Vrijenbroek. 
 
Alle kinderen mochten weer in rood-wit-blauw-oranje naar school komen. Op school 
konden ze - wie wilde - nog geschminkt worden met de Nederlandse vlag. Groep 5/6 
speelde een zelf ontwikkeld Zweeds-reken-renspel in het thema Koningsdag. De 
verhaaltjessommen hingen verspreid over een groot deel van het schoolplein, dus er 
werd flink gerend: op zoek naar de vragen. De kleuters hadden deze ochtend de zelf 
georganiseerde sportdag. 

  



 

 
 

Inspiratietour groepen 5-6 
Op woensdag 13 april was er een ochtend op het schoolplein georganiseerd (door 
Kokkerelli en KERNgezond) dat in het teken stond van voeding en bewegen in het kader 
van 'Wat kies jij?' en 'De Gezonde School van de Toekomst'. De leerlingen gingen aan de 
slag met het maken van bruschetta met tomaten van de teler, moesten hun eigen 
smoothie mixen door te fietsen en kregen informatie over gezonde en ongezonde 
suikers, ontwierpen een eigen gezond gerecht dat wellicht ook echt op een kinder-
menukaart komt te staan in een restaurant, ontdekten hoe tomaten gekweekt worden, 
maakten kennis met hommels, gingen flink tekeer tijdens bootcamp en kregen een 
kickbox-clinic, waarbij de leerlingen zowel met hun handen als voeten leerden te stoten. 
Kortom een super leerzame, sportieve en zeker ook gezellige dag! 

    
 
Presentatie groep 0-1-2b 
Groep 0-1-2b heeft op basis van het prentenboek “We hebben er een geitje bij!” een 
toneelvoorstelling gemaakt, waarbij alle kinderen én meneer Henk een rol hadden. 
Vrijdag 1 april was het dan zover. In deze voorstelling is op de kinderboerderij een 
nieuwe bewoner geboren. Vóórdat Mik het babygeitje gevonden heeft, gaat hij langs alle 
dieren op de boerderij, die elk op hun eigen manier uiting geven aan hun blijdschap over 
de geboorte van het nieuwe geitje: 

Ik ben zo blij, ik ben zo blij. We hebben er een geitje bij! 
En waar is het dier? Geen idee, maar niet hier. 

De kinderen waren prachtig geschminkt en alle papa’s en mama’s, opa’s en oma’s   
waren supertrots op het enthousiaste spel van de kinderen. En op het einde zongen we 
allemaal nog het liedje: 

Wat ben je mooi, mooi, mooi, mooi klein geitje. 
Je ligt in het hooi, hooi, hooi, hoi kleine geit. 
Maar over een tijdje mag je bij ons in de wei. 

Hoera, hoera, we hebben er een geitje bij! 
En toen was er groot applaus. Het was een mooie presentatie. De kinderen hebben heel 
goed hun best gedaan. Fijn om te horen dat iedereen genoten heeft en dat we het weer 
samen konden vieren. We bedanken de schminkouders voor de schitterende snoetjes en 
niet te vergeten het enthousiaste publiek! 
 
Presentatie groep 3-4 
Op woensdag 30 maart hebben de kinderen van groep 3 en 4 een presentatie gehouden 
op het podium in de aula. Jammer genoeg mochten de ouders er nog niet bij zijn. Maar 
desondanks was het toch nog heel spannend voor de kinderen om een voordracht te 
doen voor de andere groepen.  
Groep 3a stapte in een ‘tijdmachien’ en nam ons al dansend mee terug in de tijd. Wauw, 
wat een fantastische danspasjes! Maar dat niet alleen; tijdens het lied werd er hard op 
de trom geslagen en werden de boomwackers volop in het rond geslingerd. 
Met een vrolijke noot werd het lied ‘Ik en jij’ gezongen door de kinderen van groep 3b. 
Maar ook de dansmoves bleven zeker niet achter! Er werd volop gezongen en gedanst. 
Het grote applaus van het publiek was dik en dubbel verdiend. 
Door groep 4 werd er op ‘Het vliegerlied’ enthousiast gedanst. Met blijde gezichten en 
goed geoefende danspasjes deden de kinderen hun voordracht voor groep 3. Van een 
springende kangoeroe tot een sterke tijger en zwemmen als een vis; het kwam allemaal 
voorbij! Het is weer een mooie dag, lalalala… Wat hebben we genoten van deze mooie 
optredens!! 
 



 

 
 

 
 
 
Crea-middagen groep 3-4 
Op donderdag 7 en dinsdag 12 april hebben de kinderen van de groepen 3 en 4 weer 
genoten van een gezellige lente-crea. Gelukkig mochten de ouders ons weer komen 
helpen. De kinderen waren druk met eiersalade maken en natuurlijk ook het op-eten, 
lente-tasjes of haasjes of vogeltoren knutselen, bloempotten verven, borduren, 
strijkkralen-werkje maken, cupcakes bakken of dansen. De middagen waren erg 
geslaagd en de resultaten waren prachtig. Top!! Alle ouders bedankt voor alle hulp. 
 
Crea-ochtenden groep 1-2 

 
  
De groepen 1-2 hebben twee 
woensdagmorgens een PAAS-Crea 
georganiseerd. Alle kinderen konden 2 
Paaswerkjes maken. Fijn dat er zo 
veel ouders konden helpen.  
 
 
 

Optreden kindermuziekweek groep 3-4 
In het kader van de kindermuziekweek 
mochten de kinderen een workshop 
muziek volgen. We hebben geluisterd 
naar muzikanten van de 
‘meespeelband’ van het 
Kunstencentrum. Ook hebben we een 
dans geleerd en een aantal kinderen 
mochten op een instrument spelen 
samen met de band. Het was een leuk 
en gezellig optreden. 
 
 

Limburgs Museum - Groep 5/6 a en b door Remas en Yomna 
We bekeken eerst de tijdbalk. Toen moesten we bij elk tijdperk een soort van 
spreekbeurt maken. Die moest je in groepjes laten zien aan de klas. Het ging over de 
prehistorie, Grieken en Romeinen. Daarna deden we een speurtocht. Daar kreeg je een 
puzzel van en bij elke vraag kreeg je een kaartje. Als je alle antwoorden goed had kon je 
de puzzel maken. Bij ons kwam er een vaas uit. Toen kregen we nog een koekje en 
gingen we terug naar school.  
 
WML - Groep 5/6 c en d door Jelske en Pien 
We werden opgehaald door een hele leuke bus. Toen we beneden kwamen lagen er iPads 
klaar. We moesten met tweetallen een kwis maken en daar leerden we veel van over het 
maken van drinkwater en de fabriek. Daarna werden we naar een fabriek vol buizen 
geleid. Daar werd uitgelegd hoe het zuiveringssysteem werkte. We mochten daar ook 
vragen maken de iPads. Op het laatst gingen we weer terug met de hele leuke bus van 
de WML! 
    
  
  
 
 



 

 
 

The eggsperiment groep 7/8c 

    
Traditiegetrouw vindt ieder jaar het eggsperiment plaats. De opdracht is om met een 
beperkt aantal middelen een rauw ei op schouderhoogte te laten vallen zonder dat er een 
barstje of erger inkomt. Dat is bij een aantal gelukt, maar bij de meesten helaas niet. 
Geen nood, de gebarsten eitjes werden daarna in de klas tot spiegelei of roerei 
gebakken. Een aantal eitjes hebben de koekenpan echter nooit gehaald. Zij vielen ter 
plaatse te pletter. 
 
The Risk-factory 
Na uitstel van maanden kon groep 7/8c op dinsdag 19 april als laatste van de drie 
groepen naar the Risk-factory. Corona-maatregelen zorgde er in november voor dat ons 
bezoek moest worden uitgesteld, nadat groep 7/8a en 7/8b wel waren geweest. Van 
uitstel kwam geen afstel en dus werden ook wij keurig met de bus vervoerd om in de 
voormalige brandweerkazerne van Venlo kennis te maken met allerlei gevaren die je in 
het dagelijks leven zou kunnen meemaken én, nog belangrijker, hoe je dan in die situatie 
moet reageren. Denk bijvoorbeeld aan brandgevaar en de dode hoek bij vrachtauto’s, 
maar ook de gevaren van sociale druk en de gevolgen van de keuzes die je als individu 
maakt kwamen via een virtuele werkelijkheid aan bod. Al met al een leuke én leerzame 
dag. Hierbij nogmaals een woord van dank aan alle vrijwilligers van the Risk-factory die 
dit voor de leerlingen mogelijk maken. 

 
 
Maori Moko tatoeage 
Een van de onderdelen van het expressie-circuit behorende bij het thema van Alles-in-1 
‘Amerika-Australië-Antarctica en Oceanen’ was de Maori moko tatoeage. Deze is nog 
steeds gebruikelijk in Nieuw-Zeeland. Een moko staat o.a. voor de overgang van kind 
naar volwassene. Kenmerken van deze tatoeage is dat deze op de kin of in het hele 
gezicht wordt gezet en dat alleen zwart mag worden gebruikt. Omdat op deze leeftijd 
nog niet ieder kind toe is aan de overgang naar volwassene, hebben wij maar voor verf 
gekozen i.p.v. een echte tatoeage ;) Hieronder kunt u een aantal resultaten bewonderen. 

 



 

 
 

Klassenfuif groep  
De klassenfuif van groep 8 kon - na jaren vanwege corona - eindelijk weer plaatsvinden. 
De leerlingen kwamen ieder op hun paasbest gekleed naar de fuif en maakten er een 
feestje van. Tussen het dansen door werd het hoogtepunt van de avond, namelijk 
verstoppertje, met veel energie gespeeld. De leerlingen mochten zich door de hele school 
verstoppen en deden dat met verve. Er werden nog vele foto’s met elkaar gemaakt en 
gedanst, voordat om 22:00 de lichten uit gingen en men uitgefeest naar huis kon. 
 
Bioscoop 7/8 
Op donderdag 21 april zijn de groepen 7-8 gezamenlijk naar bioscoop de Nieuwe Scène 
gegaan. Omtrent het project mediakunst mochten de leerlingen een leuke film komen 
kijken bij de gastvrije mensen van de Nieuwe Scène. Met wat lekkers bij binnenkomst en 
de boeiende film ‘Dragon Girl’ hadden de leerlingen een gezellige middag. Het was 
immers kort na de eindtoets, dus konden de leerlingen van groep 8 even lekker stoom 
afblazen.  
 
Bijzonderheden  
 
Flessenactie Oekraïne 
De kinderen van de Kinderraad hebben uit eigen initiatief een actie opgezet om geld in te 
zamelen voor de Oekraïne. Zij gingen de klassen langs, ontwierpen flyers en informeerde 
de buurt. Of 1 fles of een zakje flessen of tassen vol met flessen….iedereen heeft zijn 
steentje bijgedragen. Vervolgens moesten er afspraken gemaakt worden bij de 
supermarkt voor het inleveren. Ook dat hebben ze zelf gedaan. Het totaalbedrag was € 
341,50. Nogmaals bedankt, de kinderraad. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


