
 

 

Nieuwsbrief april 2022 

 
Vakantierooster & studiedagen  
Op de volgende dagen hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de kinderen vrij:  

• Woensdag 6 juli 2022 
 

 

 

 

 

 

Schoolfruit 

De buurtsportcoaches hebben geregeld dat alle leerlingen van de brede school tot aan de 

zomervakantie schoolfruit krijgen op alle dagen. Het fruit wordt door de COOP geregeld. De 

leerlingen hoeven dus alleen drinken mee voor de kleine pauze. 

Schoolreisgeld 

Een tijdje geleden hebben de kinderen een briefje meegekregen met daarop het bedrag van het 

schoolreisgeld. Denkt u eraan om dit voor 1 juni te betalen? 

Route 8 

Op dinsdag 26 april heeft groep 8 de Route 8 eindtoets.  

Samenochtend 

Denkt u eraan dat aanstaande dinsdag weer een Samenochtend is!! Wij hopen dat u allen aanwezig 

zullen zijn, zodat we er samen een gezellige ochtend van kunnen maken. Tijdens de Samenochtend 

wordt er in de groep van uw zoon of dochter een activiteit georganiseerd waar u samen met uw 

zoon of dochter aan mee kunt doen.  Hieronder vindt u het schema voor de activiteiten in de 

verschillende groepen. 

08.30- 09.15 groep 1/2 

09.15- 10.00 groep 3/4 

10.00- 10.30 uur pauze 

10.30- 11.15 uur groep 5/6 

11.15- 12.00 uur groep 7/8 

 

 



 

 

 

Schoolapp 

Tijdens de Samenochtend  willen graag de schoolapp weer onder de aandacht brengen. Er zijn 

tijdens deze ochtend in de hal verschillende leerkrachten aanwezig om u te helpen met het 

installeren van de app op uw telefoon. Wij zullen vaker via de schoolapp met u communiceren.  

In de app vindt u o.a. foto’s, mededelingen, een kalender en het laatste nieuws. 

Ziektevervanging 

Op dit moment zijn er weinig invalleerkrachten beschikbaar voor de scholen. Het is al regelmatig 

gebeurd dat er een groep thuis moest blijven als de leerkracht ziek was. Wij proberen elke keer weer 

een goede oplossing te vinden, maar dit lukt helaas niet. In de toekomst kan het dus gebeuren dat 

een groep geen leerkracht heeft en daarom vrij is. 

Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april hebben de groepen 5 t/m 8 de koningsspelen. De leerlingen zijn om 12.15 uur 

vrij 

Op maandag 25 april hebben de groepen 1 t/m 4 de koningsspelen. 

Op vrijdag 22 april is er voor de hele school het Koningsontbijt. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


