
 

 

Nieuwsbrief 

Bouw 5-6 
Vrijdag 13 mei 

 

Beste ouders, 

 

Stamgroepavond herinnering 

16.30u - 17.30u: Stamgroepavond 5-6 

17.30u - 18.30u: Gezamenlijke pauze voor alle ouders (groepen 1 t/m 8) van de 

   hele school met foodtrucks. We hopen dat zoveel mogelijk 

           ouders hieraan deelnemen.  

 

Suikerfeest 

Maandag hebben we stilgestaan bij het einde van de Ramadan. We hebben 

besproken dat de Ramadan veel meer is dan overdag niet eten. Het gaat om 

zorgen voor elkaar, lief zijn voor de mensen om je heen én berusting. Alle 

kinderen hebben de opdrachten van de Ramadankalender keurig uitgevoerd, dus 

sloten we het maandagmiddag af met een kleine vorm van het Suikerfeest.  

We zijn dankbaar en trots dat ook deze traditie plek kan krijgen in ons 

onderwijs.  

 

Sportdag en keuzecursus 

Op vrijdag 10 juni heeft bouw 5-6 sportdag. Op woensdag 1 juni bereiden de 

kinderen deze (deels) voor. Ze maken kennis met hun teamgenoten vanuit de 

bouw én hun teamcaptains vanuit groep 7.  

Voor deze middag hebben de kinderen een wit T-shirt nodig dat beschilderd mag 

worden. Jullie mogen vanaf maandag de witte T-shirts, voorzien van een naam 

in het label, meegeven aan jullie kind. Zo weten we zeker dat iedereen een T-

shirt heeft om samen met het team te versieren.  

 

Week van het verkeer 

We besteden dit jaar extra aandacht aan verkeer. Dat doen we komende week in 

de vorm van kleine lesjes over thema's als voorrang, borden, te voet en te fiets 

op pad gaan. Het doel is dat kinderen zich bewust worden van hun houding als 

ze deelnemen aan het verkeer.  



 

Techniekproject 

Na de week van het verkeer duiken we het laatste schoolbrede project in: 

techniek. De kinderen maken dan ook een echt onderzoeksverslag! Tijdens het 

techniekproject maken we ook een uitstapje naar NEMO. Op de stamgroepavond 

horen jullie daar meer over.  

 

Kamp volgend schooljaar 

Volgend schooljaar gaan de groepen 5-6 weer op kamp. Ouders van kinderen uit 

de huidige groepen 5 kunnen mee op kamp.  

Ouders die meegaan op kamp organiseren ook het hele kamp. Denk daarbij aan 

het programma, de spellen, de aankleding, het regelen van het eten, etc. De 

locatie, het thema en de bus hebben wij al geregeld.  

Omdat de ervaring leert dat veel ouders mee willen op kamp, zullen we bij te 

veel aanmeldingen loten. We zoeken dan altijd naar een mooie balans tussen 

vaders en moeders.  

Op de stamgroepavond kun je je inschrijven. We hopen uiterlijk woensdag 25 

mei de ouders die zich hebben ingeschreven te laten weten of ze wel óf niet 

ingeloot zijn om mee te organiseren en mee te gaan.  

 

De data van het kamp zijn: 

Voorbereidingsmiddag 1: 31 mei, 15.15u 

Voorbereidingsmiddag 2: 21 juni, 15.15u 

Voorbereidingsmiddag 3: 12 juli, 15.15u 

 

Kamp Pommekes + Pralines: 26, 27, 28 september  

Kamp Wafeltjes + Spaatjes: 28, 29, 30 september 

 

Warme groet, 

Soumaya, Marga, Zineb, Carine, Rosa, Désiree en Youri 

 


