
 

 
 

 

 

 

Dag allemaal, 
 

In alle groepen is er de afgelopen weken hard gewerkt aan onze 

Middeleeuwen-film. Om inspiratie op te doen is de hele school 

afgelopen maandag op “schoolreisje” geweest naar het Muiderslot. 

Het was een fantastische dag waar de leerlingen veel van hebben 

geleerd. Alle ouders die deze dag met ons mee waren, heel hartelijk 

dank! Daarnaast zijn er deze week scripts geschreven, decors 

gemaakt, attributen in elkaar gezet, kleding verzameld en 

acteerlessen gevolgd. U en ik zijn natuurlijk reuze benieuwd naar het 

eindresultaat. De film gaat tijdens de afsluiting op 11 april in 

premiere, een happening die u natuurlijk niet kunt missen!  

 

 

 

Middeleeuws koken 
 
Woensdag 10 april wordt er in de hele school lekker gekookt in 

de stijl van de Middeleeuwen. In iedere klas worden er 
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gerechtjes/hapjes/drankjes gemaakt rondom het thema de 

Middeleeuwen. Alle leerlingen mogen een snijplank, mesje, 

schort en theedoek (voorzien van naam) meenemen. Ook op 

deze dag zijn er veel hulpouders aanwezig. Fantastisch, we zijn u 

erg dankbaar! 

 

Nieuws uit Ethiopië. 
 
In januari bezochten 3 mensen van Stichting Schoolproject 

Ethiopie de familie Takalegn. Toen de vader van het gezin nog 

leefde was hij begonnen met het bouwen van een huis naast het 

huisje waar de grootmoeder en de kinderen nu wonen. Omdat de 

bouw van het huis nog niet was voltooid, konden ze er weinig mee. 

De stichting heeft besloten de familie een microkrediet te verstrekken 

zodat het huis afgebouwd kan worden. Dit huis kan in de toekomst 

dan verhuurd worden, zodat de familie in hun eigen onderhoud kan 

voorzien. Onze bijdrage wordt de komende jaren gebruikt voor de 

bouwkosten en de scholingskosten. We houden u op de hoogte! 

 

 

 

Nogmaals: 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.  

 

Nieuws van de Driehuizer Gemeenschap (DG) 
 
Zondag 21 april 

Paaseieren zoeken en paasknutselen voor kinderen t/m groep 4 

Verzamelen 10:30 in de kerk 

Kooivoetbal voor kinderen vanaf groep 5 t/m 15 jaar 

Verzamelen 10:30 op het schoolplein 

  

 

De KWINK van de week gaat over jezelf zijn: 

“Wees tevreden met jezelf” 

 

 

 

 

 

 
Agenda 
 

9 april competentietraining 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 continurooster, 

14:15 uur school uit, start 

vakantie 

22 april t/m 3 mei Meivakantie 

6 mei Bezoek Anne Frankhuis groep 7-8, 

juf Danielle afwezig, meester Jan 



 

groep 3-4.  

10 mei gastles turnen groep 3-4 

13 mei gastles schermen groep 3-4 

14 mei Ouderavond Rene Lous van het 

Talentenlab 

15 mei Gastlessen in alle klassen door 

Rene Lous van het Talentenlab 

21-24 mei Wandel 4-daagse 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, Edith Hoegen 

 

 

 

 


