
 

 

Nieuwsbrief 34 
Groepen 1-2 
Woensdag 25 mei 

 

Beste ouders van de onderbouw, 

Schoolweek 34 

Ridders en Kastelen 

Een foto impressie van deze (korte) week: 

 

W   



 

 

    

Muiderslot 

Aanstaande donderdag en vrijdag gaan wij met de groepen 1/2 naar het 
Muiderslot. De bus vertrekt deze dagen al om 8.15 vanaf school. Wij willen u 

daarom vragen om uw kind op de dag van het uitje om 8.00 naar school te 
brengen. Om 8.05 lopen wij met de hulpouders in groepjes naar de bus. Zorg 

ervoor dat uw kind op tijd in de groep aanwezig is. We hebben een strakke 
planning en kunnen niet later vertrekken. De kinderen nemen zelf allemaal hun 

rugzak mee in de bus. Wij eten ons 10-uurtje en de lunch in het Muiderslot en 
zullen rond 13.30 weer terugkomen op school.  

Hier nogmaals de data: 

-Donderdag 2 juni 8.00: OB1 Schanullekes en OB3 Denderleeuwen  
-Vrijdag 3 juni 8.00: OB2 Dakhazen en OB4 Samsons 

 
Wij kijken er enorm naar uit om met de kinderen een echt kasteel te gaan 

bekijken, nog meer hierover te weten te komen en de kennis die we hebben 
opgedaan over ridders en kastelen in het echt te gaan bewonderen. We hebben 

veel aanmeldingen gekregen voor hulpouders. Bedankt! 

 

Voor op de kalender 

Donderdag 26 mei  Hemelvaart 

Vrijdag 27 mei Vrij 

Donderdag 2 juni OB1 en OB3 Muiderslot met cultuurbus en boot 

Vrijdag 3 juni  OB2 en OB4 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 


