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Nieuws en mededelingen van de directie 

Koningsspelen 2021  
Gister waren de ‘aangepaste Koningsspelen’ op Facet. Alle kinderen deden in hun eigen groep 
verschillende spelletjes op het plein en sportveld van de school.  
Deze leuke en grappige spelletjes waren bedacht en werden begeleid door de stagiaires: Femke, 
Eva, Ilke en Merle. Peter en Daan hielpen natuurlijk ook mee. Bedankt allemaal!  
Het was een leuke dag met als hoogtepunt het Koningsspelenlied Zij aan zij! Wij hadden namelijk 
onze eigen Kinderen voor Kinderen: Naiska, Nikkie, Djamara en Angel!! Zij hadden de, 
moeilijke, dans die bij dit lied hoort, ingestudeerd en dansten alle kinderen voor. Het zag er echt 
professioneel uit!  
Ondanks dat we tijdens deze dag veel plezier hebben gehad hoop ik toch dat we volgend 
schooljaar weer de originele, coronavrije Koningsspelen kunnen beleven!  
 

Verkeersexamen 
Groep acht heeft meegedaan met het landelijk verkeersexamen. Afgelopen week hebben ze het 
theoretisch examen afgerond (bijna iedereen is geslaagd!) en op dinsdag 11 mei gaan ze voor de 
praktijk.  
Veel succes voor onze groep acht. 
 
Juf Anneloes is zwanger 
Afgelopen week vertelde juf Anneloes dat ze  
zwanger is. Superleuk nieuws! De ouders  
van onze praktijkgroep vonden  
dit ook zo leuk dat ze een mand vol  
cadeautjes hadden ingezameld die Clarissa  
en Esmee mochten aanbieden. 
Ook juf Lotte kreeg namens de ouders  
een mand met cadeautjes omdat zij met  
een nekhernia kampt.  
Prachtig gebaar van de ouders!  
 

BELANGRIJKE DATA VERJAARDAGEN 

26-4 t/m 7-5     Meivakantie 
27-4                    Koningsdag 
13-5                    Hemelvaart (alle leerlingen vrij) 
14-5                    Margedag (alle leerlingen vrij) 
 
 
 
21-05                  Nieuwsbrief nummer 16 

26-04 Jaylinn Gesu  1/2 

29-04 Deni Lewerissa  6a 

29-04 Lisanne van Sloten  7b 

02-05 D'jeanery Ignacia  2/3 

03-05 Dario Neijzen  7b 

05-05 Lana de Koster  5a 

07-05 Sven Contermans  Praktijk 
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Plein 
We gaan het plein een make-over geven. De afgelopen  
maanden zijn we achter de schermen op zoek gegaan naar een  
passend bedrijf. Drie bedrijven hebben hun plannen gepresenteerd  
en we hebben inmiddels een keuze gemaakt. De ontwikkelgroep  
bestaat uit juf Froukje, juf Sonja, juf Annemarie, juf Ellen en  
meester John. 
Uiteraard worden ook leerlingen betrokken bij de herinrichting.  
Vanaf groep 5 zijn er zes leerlingen die namens hun groep en  
namens alle kinderen van de school mee mogen denken hierin.  
Dat doen ze op een prachtige manier, niet alleen worden hun  
eigen (groeps)wensen besproken, ook wordt er nadrukkelijk  
nagedacht over de school. De kinderen die hiervoor zijn  
uitgekozen door hun eigen groep zijn: Kaya, Marlieke, Sylvio,  
Lars, Tim en Rick. 
De planning is dat het definitieve ontwerp klaar is uiterlijk  
week 22. De verwachting is dat er in de zomervakantie gestart  
gaat worden met de werkzaamheden. Zodra het definitieve  
ontwerp klaar is, zal ik het in de nieuwsbrief plaatsen.  (op de foto de leerlingen 

in gesprek met het bedrijf) 
 
Nieuwe leerlingen 
 
Na de meivakantie starten er weer een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school. Vanaf het begin 
van het jaar zijn er inmiddels 14 leerlingen bij gekomen. 
We wensen ook de nieuwe leerlingen een geweldige tijd bij ons op school. 
 
Social media 
We merken dat kinderen, met name in de bovenbouw, het soms lastig vinden om op een juiste 
manier met sociale media om te gaan. Dat levert dan een enkele keer verwarring of verdriet op. 
We gaan hierover in gesprek met de kinderen, het zou ook goed zijn om als ouder regelmatig dit 
onderwerp te bespreken. Ook regelmatig telefoons controleren zodat u weet wat er speelt en wat 
uw kind doet helpt hieraan mee. Op deze manier kunnen we als ouders en school samen de 
kinderen begeleiden in het maken van de juiste keuzes op sociale media die zij soms lastig vinden. 
 
Sport, beweegstraat 
In de bijlage een flyer van de beweegstraat. Op maandag 3 mei is er een activiteit Atletiek & Fun. 
Zie voor meer info de flyer. 
 
Vakantie. 
Iedereen een heerlijke vakantie gewenst, we zien elkaar weer op maandag 10 mei! 
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Hier een aantal foto’s van de Koningsspelen 
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