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Nieuwsbrief 2017-2018/19 
Avondvierdaagse 
We hebben voor de meivakantie 
besloten zelf een A4D te organiseren. 
De inschrijving is gestart. 
Als bijlage vindt u nogmaals de twee 
brieven. Een inschrijfformulier en een 
hulp vraag!  Hulp hebben we nodig, 
alleen dan kan onze eerste Nautilus 
A4Daagse van 12 tot en met 15 juni een 
succes worden. 
Aanstaande dinsdag- en 
donderdagochtend staat de OC weer 
buiten om de inschrijving te regelen. 
We starten elke wandeling vanaf 
school. 
 
Schoolplein 
Deze dagen wordt de laatste hand 
gelegd aan het schoolplein, de 
schildering wordt aangebracht en de 
beplanting opnieuw gedaan. 
Van belang is dat de groenstroken en 
perkjes groen blijven. Op beide scholen 
schenken we aandacht aan het feit dat 
er niet gelopen mag worden door het 
net aangeplante groen. Mocht u na 
schooltijd zien dat het wel gebeurt, 
voelt u zich dan vrij hier iets van te 
zeggen. Voor de grote vakantie willen 
we het schoolplein officieel openen, 
samen met alle geledingen die ervoor 
gezorgd hebben dat het plein er zo 
prachtig uit ziet. Dat zal zijn op een 
vrijdagochtend in juli. Zodra we een 
datum hebben laten we het u weten. 
  
 

 
 Agenda 
22 mei Start onderneming 
24 mei Infoavond kamp 
6,7 en 8 juni  Groep 7/8 kamp 
12-15 juni  De Nautilus A4Daagse 
13 en 14 juni  
Deze data kloppen 
echt! 

Schoolfotograaf, info 
volgt 

19 juni Techniekdag, om 16.00 
uur de uitdaging. 
Noteert u het vast? 

 
Techniekdag 
De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Voor de uitvoering hebben we uw 
hulp nodig. We sluiten de dag weer 
feestelijk af met een hapje en een 
drankje.  
Vorig schooljaar boden ouders aan om 
dit laatste feestelijk aan te kleden. Heel 
graag, de OC kan jullie daarbij helpen. 
Laat het me weten  
Ook als u kunt komen helpen tijdens 
de dag! 
 
Op 13 juli kinderboekenkraam 
Op 13 juli komt een 
Kinderboekenwinkel bij ons op school 
met een grote variëteit aan boeken.  
U kunt dan boeken aanschaffen. 
Van de verkochte boeken krijgt de 
school 15% van de opbrengst, om 
nieuwe boeken voor onze bibliotheek 
aan te schaffen. 
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De onderneming 
Thema dit keer is: Het Atelier. 
Alle groepen gaan de komende tijd aan 
de slag met “kunst”. 
Verschillende kunstenvormen zullen 
worden onderzocht door de 
onderzoeksvragen die de leerlingen 
bedenken. 
In het kader hiervan zal ook een aantal 
groepen de komende twee weken een 
museum bezoeken of op een andere 
manier kunst ervaren. Aanstaande 
dinsdag starten we! 
 
 
 
Mede namens het team, 
 
Hele fijne Pinksterdagen 
 
Ella Rietvelt 


