
 

 

Nieuwsbrief 35 
Groepen 1-2 

Vrijdag 3 juni 

 

Beste ouders van de onderbouw, 

Schoolweek 35 

Ridders en Kastelen 

Afgelopen donderdag en vrijdag was het eindelijk zo ver! We gingen verspreid 

over twee dagen met de groepen naar het Muiderslot. Eerst een stukje in de 
dubbeldekker bus om daarna op een boot naar het kasteel te varen. Het varen 

op de boot in het zonnetje was al een leuke ervaring en na een half uur kwam 
het Muiderslot steeds dichterbij. Omdat we in de groepen al zo veel geleerd 

hadden over kastelen en ridders was er bij de kinderen veel herkenning en 
konden ze al van alles over het kasteel vertellen. In groepjes liepen de kinderen 

door het kasteel rond. Er was van alles te zien en te leren en verspreid door het 
kasteel stonden een bouwmeester, een ridder en een kruidenvrouw. Zij hebben 

de kinderen veel verteld over hoe kastelen stevig gebouwd werden, wat voor 
kruiden en bloemen er in de tuin groeien en er zijn zelfs kinderen tot ridder 

geslagen door een echte ridder! De kinderen hebben er ontzettend van genoten 
en kwamen vol verhalen weer op school terug. Heel erg bedankt aan ouders die 

mee hebben geholpen om er zulke geslaagde dagen van te maken.  

 

 



 

 

 

Sportdag onderbouw  

Op 15 juni staat de sportdag voor de onderbouw gepland. Op deze dag gaan de 
kinderen in groepjes in en om de school sportieve activiteiten doen. Het thema is 

dieren. Wij kunnen veel ouderhulp gebruiken. Zou je willen en kunnen helpen, 
dan kun je je hiervoor aanmelden bij de leerkracht van de eigen groep. De 

Bonbonnekes doen deze dag ook mee.  

Volgende week 

Volgende week is wederom een korte week. Maandag zijn we vrij i.v.m. 
Pinksteren. Dinsdag en woensdag zijn twee studiedagen en zijn de kinderen ook 

vrij.  

Voor op de kalender 

Maandag 6 juni Pinksteren 

Dinsdag 7 juni Studiedag 

Woensdag 8 juni Studiedag Het Kan Team 

Donderdag 9 juni Start Project Techniek  

Woensdag 15 juni Sportdag 

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 


