
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

We zijn helemaal klaar voor de lente en het einde van de lockdown….Over 

twee weken begint de meivakantie en hopelijk hebben we daarna weer iets 

meer bewegingsvrijheid. De planning voor de periode na de meivakanite 

gaat gewoon door. De judolessen gaan dan van start, groep 7-8 gaat weer 

starten met de schooltuin en de schoolreisjes zijn gepland.……Als de lente 

echt aanbreekt, gaan we ook meer gebruik maken van het Klavertjesveld 

om daar fijn te spelen en te gymmen. Denkt u eraan bij mooi weer uw kind 

goed in te smeren met zonnebrandcreme? Onderaan de nieuwsbrief vindt 

u een opsomming van de komende activiteiten en vrije dagen. 

 

 

De eerste les van de Kunstkoets. Het thema is "landschappen". 

Recent zijn er ook thuistests op de markt gekomen om preventief te testen 

op Corona. Deze thuistests zijn alleen hiervoor bedoeld. Als u of uw kind 

verkoudheidsklachten of koorts heeft, of in de buurt geweest bij een positief 

getest persoon, is alleen een PCR-test geschikt. Alleen met een negatief 

resultaat van een PCR-test, kunt uw kind weer naar school. (zie de RIVM 

voor de overige maatregelen en richtlijnenen) 
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Sportdag 2021 

 
Dit jaar organiseren we de Sportdag op maandag 17 mei. Omdat de 

kinderen nog niet kunnen spelen en werken met kinderen uit andere 

groepen en andere scholen, gaan we groep voor groep naar het 

Klavertjesveld om heerlijk met elkaar te sporten, onder begeleiding van juf 

Caroline. Na afloop gaan we allemaal (in samenwerking met de Ouderraad) 

in de eigen klas genieten van een heerlijke pannenkoek van Cafe de 

Vriendschap. De kinderen hoeven dus geen lunchpakket mee. Wilt u 

ervoor zorgen dat de kinderen hun sportkleren aan hebben? We maken er 

een gezellige en sportieve dag van. 

 

Voorstelling groep 1-4 

 
In december is de geplande voorstelling van “ Poppentheater Belletje 

Sterk” in de kerk helaas komen te vervallen vanwege de 

coroanmaatregelen. Goed nieuws: binnenkort komt het poppentheater 

alsnog naar Driehuizen om een voorstelling alsnog in de kerk te 

verzorgen.   

 

Kwink van de week 

 
De Kwink van de komende week gaat over samenwerken op school: 

 

“Samenwerken? Luister naar elkaar!” 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

 
12 april    lessen Kuntkoets Mieke Rozing 

16 april    lessen kunstkoets Mieke Rozing 

19 april    lessen Kunstkoets Mieke Rozing 



 

21 april    IEP eindtoets groep 8 

22 april    voorlopig laatste werkdag juf Amanda 

en juf Iris 

24 april-9 mei    meivakantie 

10 mei     start vervanging meester Huub in 

groep 7-8 

10 mei     Start Schooljudo alle groepen 

13 en 14 mei    Hemelvaartsdag, kinderen vrij 

17 mei     Sportdag alle groepen 

20 mei     start vervanging juf Melanie in groep 

3-4 (donderdag) 

24 mei     Pinksteren, school dicht 

25 mei     Studiedag team, kinderen vrij 

9 juni     Schoolfotograaf 

16 juni     Schoolreisje groep 1-2 

17-18 juni    Schoolkamp groep 5-6 

18 juni     schoolresijes groep 3-4 

22-25 juni    Avond 4-daagse 

28-29-30 juni    Schoolkamp groep 7-8 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


