
Schooljaar 2021/2022 

Na onverwachte 

sneeuwpret begin april 

wordt het gelukkig weer 

wat warmer, dat is fijn  

i.v.m. de paasviering, de 

kinderboerderij en de 

koningsspelen. 

En een zonnige meiva-

kantie zou ook leuk zijn! 

 

Personeel 

Na de meivakantie start 

onze nieuwe conciërge, 

Wouter Vink. 

 

Ouderenquête 

Veel ouders hebben in 

maart de ouderenquête 

ingevuld, fijn! We zijn 

heel blij met alle loven-

de kritiek die we hebben 

ontvangen. We zijn van 

een 8,2 naar een 8,9 ge-

gaan, door uw waarde-

ring! Natuurlijk waren er 

ook een aantal verbe-

terpunten, waar we mee 

aan de slag gaan. 

Voor de ouders van on-

ze schoolverlaters is het 

fijn om te vermelden dat 

ons VSO van de inspec-

tie afgelopen week een 

GOED heeft gekregen! 

 

Schoolfruit 

Volgende week krijgen 

wij voor de laatste keer 

het schoofruit geleverd.  

Na de meivakantie mag 

u uw kind weer alle da-

gen zelf fruit mee geven. 

 

Paasviering 14 april 

Donderdag 14 april is de 

paasviering op school. U 

hoeft uw kind alleen eten en 

drinken voor 10.00 uur mee te 

geven. Er is een uitgebreide 

paaslunch in de klassen voor 

de kinderen en daarna wor-

den er (paas)spelletjes ge-

daan. Ook de paashaas 

komt langs!! 

 

Pasen en studiedag 

Vrijdag 15 april is Goede Vrij-

dag, dan is de school geslo-

ten. Zondag 17 en maandag 

18 april is het Pasen en dins-

dag 19 april is er een studie-

dag voor het personeel.  

We starten dus weer woens-

dag 20 april (voor een korte 

leuke week!). 

 

Verbouwing Kleine Plein 

Vorige week zijn de mannen 

van De Zandraket begonnen 

met het verbouwen van het 

kleine plein, zodat het min-

stens net zo mooi wordt als 

onze Duintuin op het voorma-

lige grote plein! De verwach-

ting is dat het half mei klaar 

zal zijn. Dan kunnen de kin-

deren van de onderbouw 

ook gaan genieten van het 

ontdekkend spelen en niet te 

vergeten de modderkeuken!! 

 

Mobiele Boerderij 

Donderdag 21 april komt de 

Mobiele Kinderboerderij weer 

de hele dag bij ons op 

school. Alle groepen krijgen 

volgens het rooster de tijd om 

tussen de dieren te lopen en 

ze vast te houden en/of te 

aaien. En… dit jaar zijn ook de 

ouders weer welkom om hier-

bij te zijn, 

Begin volgende week ont-

vangt u hierover meer infor-

matie. 

Hieronder alvast het voorlopi-

ge rooster:  

9.30-10.00 uur—Toekan 

10.00-10.30 uur—Pelikaan 

10.30-11.00 uur—Kraanvogel 

11.00.-11.30 uur— Papegaai 

11.30-12.00 uur—IJsvogel 

13.00-13.30uur— Beo 

13.30– 14.00 uur—Albatros 

14.00-14.30 uur—Pauw 

14.30 –15.00 uur—Flamingo 

 

Koningsspelen 

Vrijdag 22 april worden voor 

de 10e keer de Koningsspelen 

gehouden. Natuurlijk wordt er 

gezongen en gedanst bij de 

‘Fit top 10’ en worden er weer 

allerlei spellen georganiseerd! 

We gaan er een leuke 

(laatste) dag van maken! 

 

Vakantiepasclub 

Er is deze meivakantie weer 

van alles te doen voor de le-

den van de VakantiepasClub. 

Het strand of de grachten 

schoonmaken, speuren naar 

jonge dieren, roeien, naar het 

theater of spelen in de groot-

ste binnenspeeltuin in de re-

gio! Ook kunnen kinderen 

twee bioscoopkaartjes win-

nen met een leuke selfie of 

actiefoto. Is uw kind nog 

geen VakantiepasClublid, 

geef het dan (gratis) op via 

www.vakantiepas.nl  
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Belangrijke data: 

 

14 april 

Paasviering op school 

 

15 april 

Goede Vrijdag 

School gesloten 

 

17 en 18 april 

Pasen 

School gesloten 

 

19 april 

Studiedag 

Alle leerlingen vrij 

 

21 april 

Kinderboerderij op 

school 

 

22 april 

Koningsspelen 

 

25 april t/m 6 mei 

Meivakantie 
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•  

SO -  Heliotrooplaan 


