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Agenda 

 
Voorstelling ‘De waanzinnige boomhut van 
13 verdiepingen’ 
Maandag 15 april zijn de leerlingen van groep 
5-6 naar de voorstelling ‘De waanzinnige 
boomhut van 13 verdiepingen’ in de Meenthe 
te Steenwijk geweest.  

 
Paaslunch 
Op donderdag 18 april hebben we met de hele 
school gezamenlijk geluncht. We hebben 
heerlijk gegeten. Daarna hebben we nog met 
elkaar paaseieren gezocht.  

 
 
Iep eindtoets 
Afgelopen dinsdag en woensdag heeft groep 8 
de eindtoets genaakt. Iedereen heeft erg zijn 
best gedaan. Over een aantal weken zal de 
uitslag bekend worden. Juf Annick zal dan 
gesprekken voeren met de leerlingen en 
ouders van groep 8 over de uitslag.  
 

Activiteiten zwembad Vollenhove 
Tijdens de meivakantie zijn er allerlei 
activiteiten te doen in Zwembad Vollenhove. 
Woensdag 24 april kun je van 13:00 - 14:00 
uur samen met een lesgever SNORKELEN. De 
kosten hiervoor zijn € 12,50 per persoon, na 
de les mag je recreatief zwemmen en krijg je 
patat met, een snack en een bekertje drinken. 
(Graag vooraf opgeven bij de kassa of bel 
0527-241438; bij voldoende opgave zullen we 
een 2e en evt. 3e groep starten 
Vrijdag 26 april houden we KONINGSSPELEN. 
Voor € 6,55 gaan we de hele dag leuke 
spelletjes doen, knutselen en natuurlijk mag 
een patatje met een snack ook niet ontbreken. 
Dinsdag 30 april kun je op zoek naar de 
schatten in het zwembad. 
Donderdag 2 mei houden we een 
loopmatrace. 
Natuurlijk mag een disco ook niet ontbreken 
deze vakantie. Vrijdag 3 mei komt SLIF 
entertainment weer gezellige muziek draaien, 
dans je ook mee? 
Voor de openingstijden voor recreatief 
zwemmen verwijzen wij naar onze website: 
www.zwembadvollenhove.nl 
Vanaf 29 APRIL is het BUITENBAD geopend 
Tot maandag 29 april is het mogelijk om een 
zomerabonnement in de voorverkoop te 
kopen, kijk voor meer informatie op 
www.zwembadvollenhove.nl 
 
Fijne vakantie 
Wij wensen iedereen een hele fijne 
meivakantie toe. Geniet er van. Graag zien we 
iedereen 6 mei weer op school.  

 
 
 

Datum Activiteit 

19 april- 5 mei Meivakantie 

Maandag  
6 mei  

Jeroen Oosterhof aanwezig 

Woensdag  
8 mei 

Jeroen Oosterhof vanaf 13.00 
uur aanwezig 

Donderdag  
9 mei  

Bieb groep 3-4 

Woensdag 15 
mei  

Schoolvoetbal groep 7-8 


