
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

We zitten helemaal in de sprookjes! Wat een fantastische opening van het 

project. In het hele dorp konden groepjes leerlingen, onder begeleiding van 

een ouder of leerkracht, taferelen van verschillende sprookjes vinden. 

Diverse dorpsbewonders hebben hieraan meegewerkt en de mooiste 

creaties gemaakt. En dan was het ook nog eens prachtig weer. We hebben 

er allemaal enorm van genoten. Namens het gehele team en alle leerlingen 

willen we alle dorpsbewoners die hebben meegedaan met de 

‘vossenjacht’enorm bedanken!! In alle groepen leeft het thema enorm. 

Gisteren was de eerste mix-middag, waarbij de kinderen zelf konden 

kiezen bij welke acitiviteit zij wilden meedoen. Ook hierbij waren weer 

diverse ouders aanwezig om ons te helpen. Een heel gemoedelijk sfeertje 

in de school, alle kinderen heerlijk aan het werk. De komende weken zijn er 

nog diverse activiteiten rondom dit thema. En we sluiten het thema 

spectaculair af op woensdag 20 april, tussen 15:00 en 17:00 uur. 

Hierbij zijn (groot) ouders, ooms ,tantes, buurman/vrouw, broers en 

zussen van harte welkom! 

 30 maart 2022 



 

 

Oproepjes! 

 

Voor de tweede mix-middag morgen, donderdag 31 maart, zijn we nog 

op zoek naar ouders die ons willen helpen. De mix-middag is tussen 

13:15 en 15:15 uur. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd! Daarnaast zoeken 

we voor het koken, op woensdag 20 april, nog een oventje en een 

elektrische kookplaat. Voor de komende 2 maanden zijn we nog op 

zoek naar een leesouder, om te lezen met leerlingen uit groep 3. 

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

          

 

 

Belangrijke data  

 
 

15 april   Goede Vrijdag, schooldag 

18 april   Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 

20 april   Afsluiting project voor alle    



 

    belangstellenden. U bent van harte welkom  

    tussen 15:00 en 17:00 uur om met uw  

    kind(eren) een kijkje te komen nemen in de  

    school. 

25 april – 6 mei  Meivakantie 

9 mei    start thema Water alle groepen 

10 en 11 mei   eindtoets IEP groep 8 

17 mei    bezoek Achterhuis van Anne Frank groep 7-8 

18 mei    Sportdag groep 5-8, samen met de leerlingen 

    van de  St. Michaelschool 

25 mei    Sportdag groep 1-4, samen met de   

    Driessenschool en de St. Michaelschool 

26 en 27 mei   Hemelvaart, kinderen vrij 

 

    

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


