
 

 

Nieuwsbrief 33 
Groepen 1-2 

Vrijdag 20 mei 2022 

 

Beste ouders van de onderbouw, 

Schoolweek 33 

Stamgroepavond 

Wij hebben enorm genoten van de stamgroepavond afgelopen donderdag. Het 

was prettig om elkaar op deze manier te ontmoeten en met elkaar in gesprek te 

gaan. Ook het samen eten en drinken op het plein was een groot succes! We 

willen alle ouders bedanken die op deze avond aanwezig konden zijn en ervoor 

hebben gezorgd dat het zo'n geslaagde avond is geworden.  

Week van het verkeer 

Deze week hebben wij extra aandacht besteed aan het verkeer. Buiten hebben 
wij verkeerssituaties nagespeeld en in de groepen hebben we kringgesprekken 

gevoerd over het verkeer en de veiligheid die daarbij komt kijken. 

Ridders en Kastelen 

Ook is er in de groepen hard gewerkt en veel geleerd over kastelen en ridders. 

Er zijn mooie speelmaterialen en verkleedkleren meegenomen door de kinderen. 
De huishoeken zijn omgetoverd tot prachtige kastelen waar de kinderen zich 

verkleden als ridders, prinsessen, koningen en koninginnen. De letter r van 
ridder staat centraal. Kinderen mogen van thuis spullen meenemen die beginnen 

met deze letter. 

    

 

Volgende week  



Volgende week hebben wij een korte schoolweek. Donderdag en vrijdag zijn 

twee vrije dagen i.v.m. Hemelvaart.  

Muiderslot 

Donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni gaan wij met de onderbouwgroepen naar het 

Muiderslot. Hiervoor hebben wij ouderhulp nodig. Wellicht hebben er al ouders 

zich opgegeven tijdens de stamgroepavond. Wilt u ook komen helpen, stuur dan 

een bericht naar de leerkracht van uw kind. Als hulpouder begeleidt u, 

gedurende de dag, een groepje van ongeveer vijf kinderen. We gaan er met de 

bus en de boot naar toe.  

Donderdag 2 juni: Schanullekes en Denderleeuwen 

Vrijdag 3 juni: Dakhazen en Samsons 

De Bonbonnekes gaan niet mee. Voor hen staan de komende twee jaar nog veel 

mooie uitjes op de planning.  

Voor op de kalender 

Donderdag 26 mei  Hemelvaart 

Vrijdag 27 mei Vrij 

Donderdag 2 juni 2 kleutergroepen naar Muiderslot met cultuurbus 

en boot 

Vrijdag 3 juni  2 kleutergroepen naar Muiderslot met cultuurbus 

en boot 

Maandag 6 juni Pinksteren 

Dinsdag 7 juni Studiedag 

Woensdag 8 juni Studiedag Het Kan Team 

Donderdag 9 juni Start Project Techniek  

Vrijdag 1 juli Portfolio’s mee naar huis 

Maandag 4 juli Week van de portfoliogesprekken 

Woensdag 13 juli Wenuurtje 11-12 uur in de groep van volgend 

schooljaar 

Vrijdag 15 juli Start zomervakantie 12 uur (aftellen schoolplein) 

Maandag 29 augustus Kennismakingsgesprekken met kind  

Dinsdag 30 augustus Eerste schooldag 

 

 

Fijn weekend! 

Marion, Marja, Rachida, Zahra, Cathérine, Romea, Dounia, Mylène en Rosa 


