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Vrije dagen in april 

 

• Pasen: we zijn vrij op vrijdag 10 en op 

maandag 13 april.  Op dinsdag 14 april 

moeten we weer naar school.  

 

• Meivakantie: deze begint op maandag 27 april en duurt tot en met 

vrijdag 8 mei.  Maandag 11 mei moeten we weer naar school.  

           

30 april 

Koninginnedag.  
 

 

Heb je al een oranje hoedje 

klaarliggen?  

Want je gaat natuurlijk een 

feestje vieren op 30 april: 

Koninginnedag! 

 

Extra bericht….extra bericht…. 

Onze school wordt wel erg groot en  

daarom hebben wij besloten om de jaar-

afsluiting op de locaties te vieren en niet 

meer met de hele school.  

Hieronder vindt u alvast de data voor  

de verschillende locaties: 

 

Schoolstraat: donderdag 2 juli 

Assendelftstraat: vrijdag 3 juli 

Larikslaan:  donderdag 9 juli 

De programma’s volgen nog. 

Schrijft u de datum alvast in uw  

agenda, want op die dag moet uw kind 

opgehaald worden. 

En dat niet alleen, we willen natuurlijk 

ook dat alle ouders deze feestelijke 

jaarafsluiting met ons samen vieren 

Nog even een berichtje voor 

de maand maart:  

Op dinsdag 31 maart houdt 

de groep Kermit haar jaar-

lijkse eiertikwedstrijd. Ze 

zijn al druk aan het oefenen 

en jassen de ene doos eieren 

na de andere erdoor. Wie 

gaat deze heftige competitie 

winnen? 



14 april 

Bruggroep A naar de kinder-

boerderij.  

Woensdag 15 april 

De schoolfotograaf komt naar 

de Schoolstraat. Oefen maar 

vast voor de spiegel en laat je 

vrolijkste glimlach zien.  

 

Schoolkamp 
Van 22 t/m. 25 april gaan de 

groepen Oscar, Tommie en 

Bruggroep A op schoolkamp.  

De reis gaat naar De Willyhoe-

ve, hetzelfde kamphuis als vo-

rig jaar. Het huis en de omge-

ving zijn zo goed beval-

len dat de keuze weer  

 

Het programma van die dag:  

We beginnen met een paas-

viering in de aula. Natuurlijk 

zal het paasverhaal aan de 

orde komen. Daarna een 

heerlijke  lunch, waarna  we 

eieren gaan zoeken. We ho-

pen op mooi weer dan kun-

nen we dit lekker buiten 

doen. 

Het thema van deze dag is  

“Delen”. 

3 april 

Vandaag gaan de groepen Gonzo, 

Grover en de Schakelgroep naar 

de Doelen voor een optreden van 

de Marinierskapel 

7 april 

De Kermits gaan naar de kinder-

boerderij want “Kikker is jarig!”. 

Donderdag  9 april 

Op deze dag vieren wij met 

de leerlingen het Paas-

feest.    

Nieuws van de Larikslaan 

Woensdag 8 april 

Komt de schoolfotograaf op de locatie 

Assendelftstraat.  

Zet je haar in de krul en oefen alvast 

je mooiste glimlach: je gaat op de foto! 

De achtergrond is dit jaar  

cobaltblauw.  

Donderdag 9 april  

Paasviering op het vso.  

Het thema is “Brood”. De leer-

lingen bakken zelf brood en dit wordt 

tijdens de Paaslunch opgegeten. Na-

tuurlijk zorgt de werkgroep voor iets 

lekkers er op.  

 

Er wordt niet zomaar wat gebak-

ken: er is namelijk ook een wed-

strijd aan verbonden. Wie bakt het 

mooiste en/of het lekkerste 

brood?  

Een deskundige jury zal 

zich hierover uitspreken. 

 

Suriname 
In de maand februari is weer  

€ 20,- overgemaakt aan ons goede 

doel in Suriname. 

Weer een mooi resultaat.  

Nieuws van de Schoolstraat 

Nieuws van de Assendelftstraat 

1 april 

SKVR: vertelvoorstelling voor groep Tommie 

en Bruggroep A.  

2 april 

Opent Bruggroep A’s Restaurant zijn deu-

ren. Van 12-13 uur zijn er lekkere gerechten 

te krijgen, gekookt en opgediend door de 

leerlingen. Ouders van Bruggroep A zijn 

hierbij van harte welkom.  Kom dus lekker 

smullen van de soep, broodjes en 

natuurlijk een lekker toetje. 

Ook op 2 april: Bert bezoekt de 

kinderboerderij. Waarom? Kikker is 

jarig! Op 7 april gaan de Pino’s dit 

feestje vieren.  

Donderdag 9 april 

Paasviering.  De dag krijgt een feestelijke 

invulling met een speurtocht en een 

Paasbrunch. 

op deze accommodatie is geval-

len.  

Het thema van de kampweek is 

“Eten”. Dat zal smullen worden! 

Voor de groepen die niet  

meegaan op kamp, is die week 

een alternatief programma.  

Op 21 april gaan de groepen 

Bert en Pino naar het  

Plaswijckpark en 22 april staat 

in het teken van”pannenkoeken”.  

De Bertjes en de Pino’s hebben 

een gezellige pannenkoekenlunch 

met elkaar.  

Op 23 april viert de groep Bert 

juffen en meesterdag. De invul-

ling is nog een verrassing.  

23 april  

Op deze dag hebben de 

Dikkie Diks visite. Er 

komt dan een “Kunstenaar 

in de klas” voor een ver-

telvoorstelling.  


