
                         

     

Nieuwsbrief 21 april, jaargang 5, nummer 16 

Maandkalender: 

22 april    Koningsspelen 

23 april t/m 8 mei   Meivakantie 

11 mei    koffieochtend 

18 mei    schoolfotograaf 

19 mei   Tentoonstelling van het thema, tussen 18 en 19 uur 

 

Wat houdt ons bezig? 

Deze weken zijn omgevlogen. Door de vrije dagen is er weinig school geweest en nu 

begint morgen al de meivakantie!  

Vorige week woensdag hadden we een mooie paasviering. Eerst met z’n allen aan 

een hele lange tafel ontbijten. De meeste kinderen konden al zelfstandig hun brood 

klaar maken en netjes opeten, compliment!  

Daarna met z’n allen in een lokaal voor de paasviering. De viering werd geleid door 

juf Inge. Er was een mooie dans en een gedicht, liedjes, versjes en een verhaal. 

Knap hoe iedereen zijn of haar bijdrage leverde aan deze viering.  

De leerlingen van groep 8 hebben gister en vandaag de IEP eindtoets gemaakt. In 

de week  van 16 mei komen de uitslagen online. Onze ervaring leert dat dit langer 

duurt. Dus vanaf 19 mei worden we ongeduldig. Wij informeren u zo snel mogelijk! 

Morgen zijn de Koningsspelen. Dat wordt een groot feest compleet met een ontbijt! 

Dus niet thuis maar op school ontbijten! De kinderen van groep 1-3 zijn ’s middags 

gewoon vrij. Groep 4-8 heeft ook de middag nog sport. 

Komen jullie allemaal in makkelijke (oranje) kleding met fijne schoenen om te 

sporten? 

’s Middags komen ook de bovenbouwleerlingen van de St. Willibrordus om mee te 

genieten van de Koningsspelen georganiseerd door Sportservice.  

We hopen dat u een fijne vakantie heeft. En graag op maandag 9 mei weer gezond 

op school! 

 

 



                         

     

 

Waar zijn de kinderen mee bezig? 

Groep 1-2 

Vorige week hebben we een leuke paasviering gehad en hebben de kinderen een 

versje over een klein bolletje geleerd. Groep 2 is druk bezig met de begrippen links 

en rechts en moesten met behulp van aanwijzingen van een ander het paasei vinden 

dat was verstopt. Ook zijn er mooie gekleurde paaseieren geknutseld. Deze week 

hebben de kinderen met het mooie weer al lekker veel in de buitentuin kunnen 

spelen met de keuken, de bouwspullen of de zandbak. Ook hebben de kinderen 

deze week de letter t van tas geleerd en hebben ze er al veel woorden mee bedacht. 

     

 



                         

     

Naast Raai de kraai gaat sinds 2 weken ook de verteltas mee naar huis waarin een 

boek en activiteiten zitten die met het thema te maken hebben. Veel voorlezen is 

goed voor de taalontwikkeling en de woordenschat van uw kind. En door de 

activiteiten te doen kijken de kinderen ook op een andere manier naar het boek. 

 

Groep 3-4 

 

De afgelopen weken zijn de kinderen bezig geweest in de moestuin. Er groeit al van 

alles, namelijk; uien, wortelen, tuinbonen en aardappelen. 

De weken na de vakantie blijven we hier ook mee bezig namelijk met; radijsjes, sla, 

tuinkers, andijvie en nog veel meer! De kinderen zijn heel enthousiast en 

onderhouden de moestuin goed. 

 

 

 



                         

     

Schoolfruit 

 

Na de meivakantie is er geen levering meer van het schoolfruit. Dat betekent dat u 

zelf iedere dag fruit mee moet geven aan de kinderen. 

De periode november tot en met april is het Europese schoolfruit gratis voor de 

basisscholen. Daarna moet er door de ouders betaald worden. Wij hebben hier als 

school niet voor gekozen. 

 

Schoolvoetbal 

De afgelopen weken is door jongens van verschillende leerjaren meegedaan aan 

schoolvoetbal. Eerst waren de oudsten aan de beurt: Mo, Thijs en Gago hebben 

samen met kinderen van de St. Willibrordus hun best gedaan. Helaas is er van hen 

geen foto. Daarna waren er wedstrijden voor groep 5,6. Hieraan hebben van onze 

school Sam, Rafi en Amir A. meegedaan. Afgelopen woensdag waren Yasseen, 

Jhevon, Aarin, Ahmed en Sulayman meegedaan. Een beker is er net gewonnen 

maar meester Jorn was erg trots op de inzet van alle jongens en de sportiviteit! Ook 

de aanwezige ouders waren zeer te spreken over deze kanjers! 

  

 

 



                         

     

Sportservice 

 

 

Team Sportservice doet meer dan alleen pauzesport 

Het Mega- Sport & Spelfestijn 

Op 26 april (Nieuw Vennep) en 3 mei (Hoofddorp) organiseert Team Sportservice 
Haarlemmermeer een Mega Sport- en Spelfestijn. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
kunnen gedurende 2 uur onder andere meedoen met free runnen, air hockey, 
voetbal, een stormbaan en diverse clinics. Kijk snel op www.noordhollandactief.nl, 
kies jouw gemeente en vul daaronder ‘mega sport’ in, of druk op de onderstaande 
link: Het Mega- Sport & Spelfestijn 

Het peuter- en kleuter Sport & Spelfestijn 

Ben jij tussen de 1 (als je al kunt lopen) en 5 jaar oud? Doe dan mee samen met 
jouw vader, moeder, opa en/of oma aan het Peuter en kleuter Sport & Spelfestijn! 
Hier kun je samen leuke sporten en spelletjes doen en klimmen en klauteren. Schrijf 
je snel in want VOL = VOL Kijk snel op www.noordhollandactief.nl, kies jouw 
gemeente en vul daaronder ‘peuter en kleuter’ in, of druk op de onderstaande link: 
Het peuter & Kleuter Spelfestijn 

De Sportvierdaagse Experience Day 

Ook zo benieuwd naar de Sportvierdaagse 2022 van Team Sportservice? Doe dan 
mee met de Sportvierdaagse Experience day! Tijdens deze dag kun je beleven wat 
je tijdens de Sportvierdaagse 2022 kunt verwachten. Met een eigen teambegeleider 
ga je in verschillende groepen sport- en spelactiviteiten beleven. Hierbij moet je 
denken aan: clinics, voetbal, tennis, stuntsteppen, een stormbaan en meer! 

- Voor een lunch en tussendoortjes wordt gezorgd. - Tijd: 10.00 - 14.30 uur - Leeftijd 
6 t/m 14 jaar Kijk snel op www.noordhollandactief.nl, kies jouw gemeente en vul 
daaronder ‘Sportvierdaagse’ in of druk op de onderstaande link: Sportvierdaagse 
Experience Day. 



                         

     

 

Op het kinderdagverblijf zijn we momenteel druk bezig met het thema lente.  

We zingen veel liedjes en maken hele leuke knutsels. 

 

 

Vorige week woensdag hadden we zelfs een klein geitje op bezoek. De kinderen 
waren helemaal onder de indruk en mochten helpen met het geven van een flesje.  

 

Ook de komende weken zullen wij nog met dit thema verder gaan, zo gaan we 
volgende week aan de slag met het planten van zaadjes.  

Ook op de BSO zijn we bezig met het thema lente. De kinderen zijn daar druk bezig 
geweest met het maken van graspoppetjes.  



                         

     

Ze zijn erg leuk geworden! 

  

Volgende week is het meivakantie. Voor de BSO hebben wij een vakantieplanning 
vol met leuke activiteiten voorbereid.  

Mocht uw kind toch niet naar de BSO komen, zou u dit dan aan ons willen 
doorgeven? 

Wij hopen op een top vakantie!     

 

 


