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Beste ouders en/of verzorgers,  

 

De maand mei was maar een korte schoolmaand met al die vrije dagen; meivakantie van 

twee weken en vorige week de Hemelvaartdagen. Wat hebben we genoten van het heerlijke 

weer. Natuurlijk was het maandag weer even wennen met 30 graden binnen, maar 

buitenspelen vergoedt dan veel. En straks weer een lang weekend vanwege de Pinksteren. 

Dan is het op en stomen we door tot aan de zomervakantie. 

Ondanks deze korte periode is er veel gebeurd en te melden. 

      
Net na de meivakantie was er de jaarlijkse disco. Even was de verwachting dat er minder 

animo voor zou zijn, maar er was gelukkig toch een heel aantal leerlingen aanwezig, die weer 

enorm genoten van de muziek en dans met elkaar. Het drinken en de lekkere hapjes maken 

dan het feest helemaal compleet. 

 
Een week later hadden we de fancy fair. Het weer werkte iets minder mee deze keer, maar 

al snel bleek dat het binnen ook prima paste. Het was weer gezellig als vanouds. Wat hebben 

we veel hulp van de ouders gehad. Samen hebben ze in de voorbereiding veel werk verzet 

door aanplakbiljetten te maken en andere versierselen. Op de dag zelf werd alles met elkaar 

snel ingericht na schooltijd, werd er gebakken en gekookt voor alle eetkraampjes en tijdens 

de fancy fair ondersteunt bij de verschillende activiteiten. Ook tijdens het opruimen werden 

de handen flink uit de mouwen gestoken. Dank aan alle ouders hiervoor!! 

En dan de opbrengst. Daar bent u natuurlijk ook nieuwsgierig naar: bijna € 1400,00. Een 

fantastisch bedrag weer. Dat maakt dat we voor volgend jaar de kosten voor de 

schoolreisjes niet hoeven te verhogen en dit voor iedereen goed betaalbaar blijft.  

 

          
 
Een kleine impressie van de fancy fair. Op de website vindt u het complete album. 

 

 

 



Dinsdag de 23e zijn we op schoolreis geweest: naar de Huif, de Spelerij en de Efteling. 

Schoolreisjes op maat dus. Prachtig weer en een hele goeie stemming. De dag is voor alle 

groepen fantastisch verlopen. Het was echt genieten met en van elkaar.  

 
De dag erna konden de leerlingen lekker bijkomen en had het team een studiedag. Samen 

met de collega’s van de Watergeus en de Triangel hebben we het thema gedrag uitgediept. 

Kees van Overveld, een deskundige op dit gebied, gaf een presentatie en had verschillende 

opdrachten waarmee we in gesprek gingen met elkaar. Hij nam ons mee vanuit het thema 

“sociaal emotioneel leren”; het aanleren van levensvaardigheden, zoals hij het noemt. Door 

middel van planmatige systematische acties. Het sloot heel goed aan bij de ontwikkelingen in 

alle drie de scholen. Met elkaar sloten we af met een gezellige lunch. 

 
Volgende week, na de Pinksteren staat de avondvierdaagse op het programma. Veel kinderen 

lopen met hun ouders de 5 kilometer mee. Mooi dat we dit zo al weer een paar jaar kunnen 

doen . Waar we alleen tegenaan lopen is de bezetting tijdens de stop met eten en drinken. 

De betreffende ouders lopen natuurlijk met hun eigen kinderen mee en kunnen dan niet 

voor de koffie, thee, en limonade zorgen. Daarom een beroep op u. Mocht u in staat zijn om 

tijdens de pauze op dinsdag, donderdag of vrijdag, rond half zeven te helpen, wilt u dit dan 

zeggen tegen de juf of meester van de klas of aan Elisa? U zou ons er echt mee helpen. 

      
Tot slot wens ik u, mede namens het hele team een heel fijn Pinksterweekend,  
 

Met vriendelijke groet, 

Gerry van Vliet 
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