
Schooljaar 2020/2021 

We hebben genoten 

van het ‘paasontbijt in 

pyjama’ op school en 

van alle mooie kunst-

werken die door de 

groepen waren ge-

maakt voor de paas-

wedstrijd. Alle groe-

pen hadden heel erg 

hun best gedaan en 

op een creatieve ma-

nier de reuzeneieren 

versierd. Groep Kraan-

vogel heeft de wissel-

beker gewonnen! 

Van de warme lente-

dagen in de vorige 

week zaten we met 

Pasen ineens weer in 

hagel– en sneeuwbui-

en en leek het wel 

herfst! 

Op school staat nu 

alles in het teken van 

(jonge) dieren/bos, 

het thema waaraan 

wij werken t/m 16 

april. 

 

Duinenmars 

De Duinenmars kan, 

vanwege de corona-

maatregelen, niet 

doorgaan op de ma-

nier zoals we gewend 

zijn. De wandelaars 

gaan niet, zoals ge-

bruikelijk, op 10 of 11 

april met z’n allen 

wandelen. Om toch 

mee te kunnen doen 

wandel je lekker in je 

eigen buurtje of om-

geving. Ook kan je 

zelf je afstand kiezen.  

Om toch een beetje een 

‘Duinenmars gevoel’ te 

hebben kun je een app 

downloaden om je wan-

deling te registreren én 

iedereen wordt opge-

roepen de foto’s van de 

wandeltocht te delen op 

de Duinenmars website. 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april zijn de 

Koningsspelen 2021. We 

kijken ernaar uit om er - 

met elkaar - een mooie, 

sportieve en waardevol-

le dag voor de kinderen 

van te maken. De school 

heeft het ‘Koningsspelen 

Sport– en Feestpakket’ 

ontvangen met daarin 

items die we kunnen ge-

bruiken tijdens de Ko-

ningsspelen zelf en/of 

tijdens de gymles en het 

buitenspelen later in het 

jaar.  

 

Moestuin 

De moestuin achter de 

fietsenstalling van de 

school is een beetje ver-

waarloosd sinds we een 

duintuin en educatievij-

ver hebben. Onze tuin-

man Wouter heeft een 

ontwerp gemaakt en is 

vorige week aan de slag 

gegaan om er weer iets 

moois van te maken. 

Alles is zover klaar, het 

gras is ingezaaid. Het is 

nu alleen wachten tot 

alles in de tuin gaat groeien 

en bloeien. Een gedeelte 

van de tuin zal weer als 

moestuin gebruikt gaan 

worden. 

 

Schoolfruit / schoolmelk 

Zoals u weet waren wij in-

geloot om van 9 november 

t/m 16 april gratis schoolfruit 

te ontvangen. De fruit– en 

groentenpakketten worden 

wekelijks geleverd op 

school. Omdat de school 

een tijd gesloten is ge-

weest, wordt het verstrek-

ken van de pakketten ver-

lengd t/m 31 mei. 

Ook de levering van de 

schoolmelk wordt verlengd 

met 2 weken, tot de meiva-

kantie. 
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Belangrijke data: 

 

 

10 april 

Duinenmars  

Afgelast 

Aangepast, via app 

 

12 april 

Start Ramadan 

 

15 april 

Mobiele boerderij 

(alleen voor de leer-

lingen) 

 

23 april 

Koningsspelen 

 

26 april t/m 7 mei 

Meivakantie 

 

 

 

Brief locatiedirecteur 

Wilma Groenenberg 

Bij deze nieuwsbrief 

ontvangt u een brief 

van locatiedirecteur 

Wilma Groenenberg 

waarin zij aankondigt 

met prepensioen te 

gaan na de zomerva-

kantie. 
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