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Agenda 

 
Pannenkoekendag 28 maart 
Afgelopen donderdag heeft groep 7/8 
pannenkoeken gebakken voor de bewoners 
van  Nieuw Clarenberg. De kinderen zijn druk 
in de weer geweest met het bakken van de 
pannenkoeken, tafels dekken en toetjes 
maken. De bewoners en kinderen hebben erg 
genoten deze ochtend.  
 
Kindercorso 
In overleg met de leerlingenraad is er gekozen 
voor het thema Carnaval in de zomer. Het 
voorstel om zelf een outfit te kiezen en te 
regelen is aangenomen door de 
leerlingenraad. Dit houdt in dat ouders dit jaar 
verantwoordelijk zijn voor een kostuum. Wel 
wordt er door de ouderraad op toegezien dat 
elk kind dat opgegeven is voorzien is van een 
kostuum. Hierbij vervalt dan uiteraard ook de 
eigen bijdrage. De OR zal zorg dragen voor de 
verdere aankleding/attributen. Bij het bouwen 
van het wagentje kunnen we nog wat hulp 
gebruiken. De opgavestrook zal na de 
meivakantie worden meegegeven. 

 
 
Avondvierdaagse 
In de schoolkalender van dit jaar staat de 
avondvierdaagse gepland van 17 -20 juni. 

Deze datum is verplaatst naar 3 t/m 6 juni. U 
krijgt binnenkort een brief van de OR met 
meer informatie. 
De leerlingen mogen vrijdag 7 juni dan om 
9.00 uur beginnen. Op 21 juni starten de 
lessen dan gewoon om 8.15 uur.  
 
Grote Rekendag 
Op woensdag 3 april vindt de grote Rekendag 
plaats. De hele ochtend zal in het teken staan 
van rekenen.  
De titel van de Grote Rekendag  van 2019 is 
‘Uit verhouding’.  We starten met een 
modeshow waarbij kinderen zich ‘uit 
verhouding’ mogen verkleden, dat wil zeggen 
dat ze een te grote trui, te grote schoenen, of 
juist te kleine kleren dragen. Daarbij dragen ze 
voorwerpen die veel groter of kleiner zijn dan 
in werkelijkheid, denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een grote zonnebril of een klein hoedje. Dus 
iedereen mag een kledingstuk meenemen die 
uit verhouding is. Uiteraard zijn ouders 
welkom om bij de opening aanwezig te zijn. 
De modeshow zal plaatsvinden tussen 8.15 
uur en 8.30 uur. 
 

 
 
Schoonmaakactie 
Op donderdagmiddag 3 april is de 
schoonmaakactie. Met alle kinderen van de 
school gaan we rondom de school zwerfvuil 
opruimen. Dit in samenwerking met de Rova. 
Om 12.30 uur zal wethouder Marcel Scheringa 
zal bij het startmoment aanwezig zijn.  
 
 
 

Datum Activiteit 

maandag   
1 april 

Jeroen aanwezig 

Woensdag  
3 april 

Grote Rekendag 

Donderdag 4 
april 

schoonmaakactie 

Vrijdag  
5 april 

Voorpoorttheater groep 3-4 

woensdag     
10 april 

Open Voorpoortlessen 
 

Donderdag 
11 april 

bieb groep 3-4 

Vrijdag  
12 april 

Koningsspelen 
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Voorpoorttheater groep 3-4 
Vrijdag 5 april is het de beurt aan groep 3-4 
om hun acteer- en zingtalenten te laten zien 
tijdens het Voorpoorttheater. De voorstelling 
“Kwal heeft de hik” begint om 13.30 uur in het 
speellokaal. Ouders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden zijn van harte welkom.   

 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 12 april vinden de Koningsspelen weer 
plaats. Dit jaar zal groep 1-2 op de eigen 
school spelletjes gaan spelen.  
De groepen 3 t/m 6 hebben sport- en 
spelactiviteiten op de sportvelden van 
Vollenhove.  Voor groep 7-8 zijn er activiteiten 
in de Burght. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt 
er nog hulp gevraagd om bij een spel te staan 
of te helpen bij het klaarzetten van drinken en 
een fruithap. Lijkt het u leuk om deze ochtend 
te komen helpen? U kunt zich opgeven bij de 
leerkracht van uw kind.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Groep 7-8 
In groep 7-8 hebben we twee nieuwe 
leerlingen, of beter gezegd mascottes. Het 
schoolvoetbal zit er aan te komen. Dus 
meester Jeroen had Bert al een plekje in groep 
8 gegeven. Binnen enkele dagen volgde 
Boukje, zij werd in de klas gebracht door juf 
Annick. Naast dat Bert en Boukje voor veel 
gezelligheid zorgen, zorgen de kinderen er ook 
voor dat ze zich welkom voelen in de klas. Wij 
gaan er dan ook vanuit dat het tijdens het 
schoolvoetbal net zo gezellig wordt.  
 

 


