
 

 
 

 

 

 

 

Dag allemaal, 
 

Na een spetterende opening van het project afgelopen maandag, zijn 

alle leerlingen de hele week hard aan het werk met kastelen, ridders, 

valkeniers, zwaarden en prinsessen. Maaike Bosma van Cinebergen 

is in alle klassen langs geweest om te vertellen over het schrijven 

van scripts, filmmuziek en het werken met een “green screen”. Het 

belooft een supertoffe film te worden! De film gaat tijdens de 

afsluiting op 11 april in premiere, een happening die u natuurlijk niet 

kunt missen! In het foto-album en op de website vindt u regelmatig 

prachtige foto’s van de diverse activiteiten. 

 

 

 

Muiderslot 
 
Maandag 1 april gaan we met de hele school naar het 

Muiderslot! Alle kinderen nemen een tussendoortje en een 

lunchpakket mee. Rond 15:15 uur zijn we weer terug op school. We 

maken er een gezellige en leerzame dag van. 
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Nieuwe plannen 
 
Woensdag 13 maart heeft het team een studiemiddag rondom 

het nieuwe schoolplan gevolgd. Hiervoor hebben we een extern 

bureau ingeschakeld. Een adviseur, een illustrator en een 

tekstschrijver hebben met ons gewerkt aan missie, visie en 

speerpunten, aangevuld met de uitkomsten van de Q-dialogue, 

ingevuld door ouders. Samenwerken, aandacht voor elkaar, 

betrokken ouders, talentontwikkeling en onderzoekend leren zijn 

termen die (ook) in onze nieuwe plannen veel voorkomen.  

 

De 3-D printer in werking! 
 
De 3-D printer is weer terug op school en is klaar voor gebruik. 

De afgelopen week hebben de leerlingen van groep 3-4 al 

voorzichtig gewerkt met de printer. Ook zo nieuwsgierig geworden? 

Tijdens de afsluiting van het project zullen enkele leerlingen een 

demonstratie geven. U kunt de 3-D printer vinden bij de stand van de 

Vrienden van Overhael, zij hebben ons namelijk enorm geholpen bij 

de financiering van de printer! 

 

 

Sportdag 19 april 
 
Op vrijdag 19 april organiseren we de jaarlijkse 

Koninsspelen/sportdag. Na afloop van de sportdag genieten we 

gezamenlijk van een heerlijke Koningslunch. De kinderen hoeven 

deze dag geen “10-uurtje” en lunch mee te nemen ( misschien wel 



 

een navulbaar waterflesje). Omdat we deze dag werken met een 

continurooster, zijn de kinderen vanaf 14:15 vrij. Dan start tevens 

de meivakantie.  

 

 

De KWINK van de week gaat over eerlijkheid:      

“Per ongeluk? Zeg het eerlijk!” 

 

 

 

 

 

 
Agenda 
 

3 april Congres over spelend leren juf 

Marieke en juf Danielle (meester 

Jan groep 3-4) 

9 april compentietraining 5 

11 april Afsluiting Project, tussen 17:00 en 

19:00 uur 

16 april competentietraining 6 

16 en 17 april IEP, eindtoets groep 8 

19 april Sportdag groep 1-8 

22 april t/m 3 mei Meivakantie 

6 mei Bezoek Anne Frankhuis groep 7-8, 

juf Danielle afwezig, meester Jan 

groep 3-4.  

14 mei Ouderavond Rene Lous van het 

Talentenlab 

15 mei Gastlessen in alle klassen door 

Rene Lous van het Talentenlab 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, Edith Hoegen 



 

 

 

 

 


