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Agenda  
 
9 t/m 14 mei          Feestweek 40 jarig bestaan van de school 
Maandag 9 mei            Openingsviering feestweek, 8.45 – 9.15 
Woensdag 11 mei       Vossenjacht, ochtend 
Vrijdag 13 mei            Lentefeest, Cialfo, circusvoorstelling start om 13.30 
Zaterdag 14 mei           Reünie, van 16.00 – 20.00  
17 t/m 20 mei            Avondvierdaagse 
25 mei             Studiedag, geen lessen 
26 en 27 mei            Hemelvaart, geen lessen 
 

 

Bericht van het team 
 
Feestweek 
Onze school bestaat 40 jaar en dat gaan we vieren in de week na de meivakantie. Er is door veel ouders en teamleden 
hard gewerkt om een mooi feestprogramma neer te zetten. Zie bij de agenda hierboven en kijk op Parro voor het 
uitgebreide programma. Je kunt als ouder helpen bij veel onderdelen en kom vooral ook kijken. Alle ouders zijn van harte 
welkom bij de activiteiten op maandag, vrijdag en zaterdag. Na de circusvoorstelling van alle kinderen toosten we op 
vrijdag op ons 40-jarig bestaan. Vieren doen we als Jenaplanschool samen. Vier je mee? 

 
 
Hal opknappen 
De hal is de afgelopen tijd al flink opgeknapt. Wat is er veel werk verzet! Grote 
dank aan iedereen die geholpen heeft. Eerst is er schoongemaakt, dan 
geschilderd en nu komen de meubels. Veel ouders en teamleden hielpen en 
zullen dat de komende weken nog doen. Er zijn ook altijd kleine klussen die nog 
gedaan moeten worden. Helpen jullie mee? Samen maken we er een mooie 
nieuwe hal van.  
 
 
 
 
 

Eindtoets en musical groep 8 
Op woensdag 20 en donderdag 21 april maakte groep 8 de IEP eindtoets. Onze  
toppers werkten heel hard aan alle opgaven. De eerste voorbereidingen voor de  
musical zijn ondertussen op donderdagmiddagen ook al gedaan. De kinderen  
schrijven dit jaar zelf weer hun musical. We zijn heel benieuwd en kijken er nu  
al naar uit. 
 
Piano 
We hebben 2 piano’s in de hal.  
Dat is er 1 teveel. Onze bruine  
piano, echt oud en niet  
gestemd, is gratis mee te  
nemen. Als niemand zich  
hiervoor meldt dan gaat die  
naar de stort.  
 
 
 
Projecten en excursies 
Er waren de afgelopen periode  
weer veel mooie projecten op  
onze school zoals bijvoorbeeld de energiecoach. Een prachtig bewustwordings- 
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programma over energiebesparing waar de middenbouw druk mee 
bezig is geweest. De bovenbouw had een leerzame excursie naar 
het Openluchtmuseum en de onderbouw ging met hun project 
Ridders en kastelen naar kasteel Cannenburch. Super leuk. 
Iedereen bedankt voor de inzet hierbij.  
 
Hartelijke groet namens het hele team. 
Johan 
 
 
 
 
 
 
 

Ouderraad 
 
De ouderraad is samen met veel ouders van school superactief met het 
helpen bij de feestweek. Heel fijn! Hierbij een foto van de leden van de 
ouderraad en de samenvatting van de laatste notulen: 
OR vergadering op 7 april: Raad van Toezicht sluit aan bij vergadering, 
nader kennisgemaakt, opvallende punten besproken. Korte lijntjes 
houden heeft voorkeur. Daarna voornamelijk gesproken over feestweek 
en reünie. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kiddo’s – Peuteropvang en    
Buitenschoolse opvang  
 
 

 
 
De peuters van Kiddo’s zijn de afgelopen week heel druk geweest met het maken van 
Moederdagcadeautjes. Ook zijn er prachtige kroontjes geknutseld voor Koningsdag. Ook 
is er heerlijk buiten gespeeld en gegymd in de gymzaal. 
De BSO-kinderen zijn vooral veel buiten te vinden. Skeeleren, rolschaatsen en spelen in 
de jungle zijn favoriet! 

 
Groetjes, 
Team Kiddo’s 


