
 

IN DIT NUMMER: 

 Pasen 

 Meivakantie 

 Koningsspelen 

 Zeilen bij Plons 

 Bezoek CliniClowns 

 Tuinlessen gaan be-
ginnen 

 

 

Alle leerlingen zijn vrij op: 

 Vrijdag 30 maart—Goede Vrijdag 

 Maandag 2 april—2e Paasdag 

Directie & medewerkers 

wensen u  

Fijne Paasdagen 

Op vrijdag 20 april hebben wij met alle leerlingen de Koningsspelen.  

Deze fiets is geschikt voor een 

kind van 5 tot 9 jaar, bent u geïn-

teresseerd? Neemt u contact op 

met de administratie van school. 

Meivakantie  

vrijdag 27 april tot en met 13 mei 



SO 

VSO 

Op donderdag 5 april komen de CliniClowns in 

de klas bij de Kermits & de Schakels. Dit zal 

een leuk feestje worden 

Op donderdag 12 april komen 

zij in de klas bij de Koekies. 

 

Vrijdag 13 april is er ter afsluiting 

van het Lotte & Max project een 

voorstelling voor alle groepen. 

 
Vanaf 17 april gaat Bruggroep A iedere week 
naar de schooltuin op de Wilgenhof. 

De Elmo’s hebben het thema “spelen en naar bed”  

Onderstaande groepen gaan zeilen bij Plons op de Kralingse Plas: 

Dinsdag 17 april—Bruggroep C/D 

Donderdag 19 april—Briuggroep D 

Donderdag 26 april—Bruggroep A 

Vanaf 17 april starten diverse groepen met 

de “tuinlessen” buiten in onze moestuin. 

De eerste les gaat over het zaaien en 

daaropvolgend zal het hele proces tot aan 

oogsten gevolgd worden..  

Vrijdag 6 april hebben de Kermits les op de kinderboerderij 

over dingen die leven en dingen die niet leven.  

 
Donderdag 12 april gaan de Schakels naar 

het Philharmonisch Orkest 

in De Doelen. 

Op donderdag 19 april komen de Clini-

Clowns met hun zintuigenorkest in diverse 

groepen op het VSO.  

Dat belooft een gezellige 

dag te worden. 

Op vrijdag 6 april gaan de Gonzo’s  

naar het Walhalla muziektheater voor 

een voorstelling van The Kid Dynami-

te Story en op dinsdag 24 april gaan 

zij zeilen bij Plons op 

de Kralingse Plas. 

 

Donderdag 26 april verzor-

gen de Ernies de maandaf-

sluiting 

Dinsdag 10 april is er een gezelli-

ge Doe-middag. 

Dinsdag 17 april gaan de Dikkies 
naar Villa Zebra,  

Op vrijdag 6 april zullen de certificaten 
weer uitgedeeld worden. Meester Geert-
Jan gaat dan de groepen langs. 
 


