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Datum Activiteit 
Ma 18 apr.  2e Paasdag 
Woe 20 apr.  Eindtoets (IEP) groep 8 
Do 21 apr. Eindtoets (IEP) groep 8 
Vrij 22 apr. Koningsspelen 
Za 23 apr. t/m 
zo 09 mei 

Meivakantie 
-di 27 apr.: Koningsdag 
-woe 04 mei: Nationale 
Dodenherdenking 
-do 05 mei: Bevrijdingsdag 
-zo 08 mei: Moederdag 

Vrij 13 mei Voorstelling groep 7/8 
Ma 16 mei Opnames promofilm 
Woe 18 mei  Voetbaltoernooi groep 7/8 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Het eerste lange weekend staat voor de deur; 
het Paasweekend. Met de temperaturen van 
dit moment wordt het vast een weekend om 
te genieten!  
 
Volgende week is een korte werkweek. Voor 
de kinderen van groep 8 staat deze in het 
teken van de Eindtoets. Zet hem op toppers! 
We eindigen deze periode volgende week 
vrijdag met de Koningsspelen.  
 
Na volgende week gaan we 2 weken vakantie 
houden. We laten de boel de boel en ma 9 
mei pakken we onze activiteiten weer op. 

Namens het team.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Paaslunch: 
Wat een gezelligheid vanmiddag bij de lunch! 
We konden weer “ouderwets” bij elkaar zitten 

om gezamenlijk te lunchen! Foto’s volgen via 
Social Schools. 
 
Daltonherijkingstraject: 
I.h.k.v. ons daltonherijkingstraject en 

profilering van onze school 
gaan we na de meivakantie 
een promofilm opnemen. 
Dit doen we op ma 16 mei. 
Uiterlijk zorgen we ervoor 

dat we aan de AVG voldoen en komen er niet 
ongevraagd kinderen in beeld. 
 
Vanmiddag vindt er vervolg teamscholing 
plaats. Het onderwerp is de taak. In de 
volgende nieuwsbrief zullen wij u weer nader 
informeren. 
 
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 
Dit vindt plaats op woe 18 mei op het terrein 
van Veno. Het toernooi is bestemd voor de 
leerlingen van de Vollenhoofse scholen.  
 
Er wordt 7-tegen-7 gespeeld. 
Hoewel de samenstelling van de 
teams uitgaat van groep 7 en 8, 
kan het voorkomen dat er 
kinderen uit groep 5 en 6 worden 
gevraagd om mee te doen om zo 
een team compleet te maken. 
 
De doelstelling van de 3 scholen is laten zien 
hoe leuk en sportief voetbal kan zijn. Er wordt 
uitgegaan van de recreatieve kant, niet van 
selectie. 
 
Vervolg vandalisme: 
Deze week startten we helaas met vervelend 
nieuws over de bekraste ramen. Inmiddels is 
de melding bij de politie binnen, wordt 
onderzoek opgestart en worden de 
beschadigde ramen z.s.m. vervangen!  
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Wilt u de komende periode mee in de gaten 
houden (als u toevallig langs school komt of 
wellicht bewust) of de vandalen van onze 
school af blijven? 
 
Avond4daagse: 
Maandag 30 mei - donderdag 2 juni vindt de 
avondvierdaagse plaats. Dit jaar lopen we 
weer als school mee. Volgende week krijgen 
de leerlingen een brief mee met een 
opgavestrook.  
 
De opgave moet uiterlijk vrij 13 mei terug zijn 
op school. Kosten zijn € 3,- per 
leerling. Opgavestrook mag ingeleverd 
worden bij juf Sanne. In de brief volgt later 
meer informatie. 
 
Sportkalender: 
In de bijlage vindt u de sportkalender van 
Steenwijkerland voor de periode van april-
juni. 
 
Reminder: ouderbijdrage 
We zijn er heel trots op dat al zoveel 
ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage 
hebben voldaan! Mocht het aan uw aandacht 
zijn ontschoten, wilt u dan de factuur alsnog 
z.s.m. betalen? 
 
IEP-eindtoets: 
Woensdag 20 en donderdag 21 april heeft 
groep 8 de IEP eindtoets. Deze vindt alleen ’s 
morgens plaats. Juf Sanne neemt die 
ochtenden groep 7 voor haar rekening. 
Heel veel succes groep 8!! 
 

 
 
 

Bereikbaarheid school: 
Zowel in het Paasweekend als de meivakantie 
zijn wij beperkt bereikbaar. Mail wordt 
sporadisch gelezen en alleen indien 
noodzakelijk beantwoord. 

Pand 17 
In de bijlage treft u de nieuwsbrief met 
activiteiten van pand 17 aan. 
 
Jarig: 
Hieronder alle jarigen t/m vrijdag 13 mei  . 
Door de vakantie is dit een vrij lange periode. 
Donderdag 5 mei worden Jens en Niek beide 5 
jaar. Een bijzondere dag om samen jarig te 
zijn! Zondag 8 mei wordt Arjun 9 jaar. Ook dit 
is een bijzondere dag, want dan is het ook 
moederdag! Maandag 9 mei wordt Kyan 12 
jaar (helaas minder bijzonder, want dan zit de 
vakantie er weer op en gaan we weer naar 
school ). 
 
Allemaal alvast gefeliciteerd en een hele fijne 
dag. 
 

 
 


