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Zwemles eenmalig omgewisseld 
I.v.m. een muzikale activiteit van groep 3/4 gaat 
groep 2/3/4 niet op woensdag zwemmen, maar op 
donderdag. De leerlingen van groep 5 & 7 
zwemmen dan ook niet op donderdag, maar 
eenmalig op woensdag. 
 

Uitnodiging ouders ‘De Krekeltjes’ 
Noteert u de datum donderdag 14 april vanaf 
13.30 uur? Alle ouders zijn van harte uitgenodigd 
om de schoolvoorstelling te zien ‘Werelds feest’. 
Mocht u, in verband met het werk o.i.d., echt niet 
kunnen, dan zijn opa en oma van harte welkom 
om te komen kijken. Wij gaan uit van 2 
volwassenen die komen kijken bij de voorstelling. 
 

 
 
 
Vakantierooster 2022-2023 
In de bijlage van deze nieuwsbrief het 
vakantierooster voor schooljaar 2022-2023. Het 
rooster is door de MR goedgekeurd. Later in dit 
schooljaar zullen de studiedagen, waarop de 
leerlingen vrij zijn, nog toegevoegd worden. 
 

Flessenactie voor Oekraïne 
Afgelopen vrijdag zijn de flessen, van de 
statiegeldactie voor Oekraïne, ingeleverd. Deze 
week wordt bekend gemaakt wat we in totaal 
hebben opgehaald. Dit zal tegelijk zijn met de 
presentatie wat alle kinderen als extra opdracht 
hebben gemaakt. 
 

EU-schoolfruit 
 

 
 

Trots op onze leerlingen 
Afgelopen week hebben er weer vele mooie 
dingen plaatsgevonden. Neemt u ook een kijkje op 
onze Facebooksite waar we ‘een kijkje in de 
keuken’ geven van ons onderwijs? 
Klik hieronder en u ziet foto’s en video’s van o.a. 

• Groep 8 geslaagd voor verkeersexamen 

• Groep 7 geslaagd voor cursus brigadieren 

• Groep 7 geslaagd voor cursus typen 

• Thema afsluiting groep 3 ‘reis om de wereld’ 
in Burgers Zoo 

• Thema afsluiting groep 4/5 ‘Nederland & 12 
provincies’ in ‘t Openluchtmuseum in Arnhem 

• Schoolbreed bewegend leren met een 
interactieve muur (X-wall). 

• Smaakles ‘groenten/fruit van ver‘ in groep 4. 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1
00057638522246  

Agenda 
Ma. 04 april Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 06 april Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 5 & 7 

Voorstelling kindermuziek-
week gr. 4 

Do. 07 april Zwemles groep 2/3/4 

Naschoolse sport ‘Raak & 
haal’ gr. 3 t/m 8 

  

Ma. 11 april Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 12 april Bezoek kerk Halle gr. 7 & 8 

Woe. 13 april Bezoek Westerbork groep 8 

Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 14 april ‘De Krekeltjes’ 13.30 uur & 
gezamenlijke wereldlunch 

Géén zwemlessen 

Vrij. 15 april Goede vrijdag leerlingen vrij 

  

Ma. 18 april 2e Paasdag, leerlingen vrij 

Woe. 20 april Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Centrale eindtoets groep 8 

Do. 21 april Zwemles groep 5 & 7 

Centrale eindtoets groep 8 

Vrij. 22 april 
Koningsspelen 2022 

12.30 uur start meivakantie 

25 apr.-6 mei ‘22 Meivakantie 

Woe. 25 mei ‘22 Studiedag 

26-27 mei ‘22 Hemelvaart 

Ma. 6 juni ‘22 2e Pinksterdag 

Ma. 20 juni ‘22 Studiedag 

Vrij. 8 juli ‘22 12.30 uur start zomervakantie 
tot maandag 22 aug. 8.25 uur. 
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