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Schooljaar 2020-2021  Nr. 17   12 april  2021    

Algemeen 
 

Vakantierooster 2021-2022 
Herfstvakantie 25 t/m 29 okt. 2021   

Kerstvakantie 24 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022   

Voorjaarsvakantie 28 febr. t/m 4 maart 2022   

Tweede Paasdag 18 april 2022   

Koningsdag 27 april 2022   

Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022   

Hemelvaart 26 mei en 27 mei 2022   

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022   

Vrijdagmiddag 22 juli 2022 

Zomervakantie 25 juli 2022 t/m 2 september 2022 
   

 Naast deze vakanties en vrije dagen worden er nog 6 studiedagen ingepland. 

 

Kledinginzamelingsactie 
Op onderstaande foto is de opbrengst te zien van de ingezamelde kleding van 

vandaag. Morgen en overmorgen (13 en 14 april) kunt u ook uw kleding, textiel 

en schoenen nog inleveren bij ons op school!    
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Skate-clinic 
Op woensdag 28 april en donderdag 29 april hebben we een skate-clinic op het 

schoolplein. 

De groepen 6, 7a, 7b en 8 zijn op woensdag aan de beurt. 

De groepen 3, 4, 4/5 en 5 zijn op donderdag aan de beurt. 

 

De kinderen kunnen skates en bescherming lenen bij de skate clinic, maar alles wat je 

zelf hebt graag meenemen op die dag. Alle bescherming moet aan (pols-, knie-, elleboog- 

en hoofdbescherming). Moet er een valhelm worden geleend, dan moet uw kind ook een 

capuchon, muts of petje bij zich hebben! Anders mag er geen helm geleend worden. 

 

Kijk eens op: 

https://skateaway.nl/filmpjes/  

 

Veel skate plezier! 
 

KWINK 
De komende drie weken (dus tot de meivakantie) richten we ons op de competentie 

'keuzes maken'. 

  

In de onderbouw leren we wat we kunnen doen als we spijt hebben van een keuze: we 

kunnen even mopperen, maar daarna proberen we er het beste van te maken.  

In de midden- en bovenbouw leren we een groepskeuze te maken door goed naar elkaar 

te luisteren en naar elkaar te kijken. 

 

De Kwink van de Week: 

Onderbouw: Verkeerd gekozen? Maak er het beste van! 

Middenbouw: Groepskeuze? Luister naar elkaar! 

Bovenbouw: Groepskeuze? Kijk goed naar elkaar! 

 

De kwinkslag 'Keuze check' hoort hierbij, deze is in het begin van 

het schooljaar ook al aan bod geweest.  

De Keuze check bestaat uit de volgende vragen: 

Wat kan ik kiezen?  

Wat betekent dat voor mij?  

Wat betekent dat voor de ander?  
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Geen Koningsspelen dag, wel sportactiviteiten….  
Dit jaar zijn er geen gezamenlijke Koningsspelen. Daarom zijn er 

verschillende sportieve activiteiten voor alle klassen bedacht. In 

samenwerking met Gidion en Thomas (sportcoaches) hebben we 

een leuk, afwisselend programma in elkaar gezet. Dit gaan we doen 

in de week van 19 april.  

Groep 6 t/m 8 sporten op maandag 19 april 

Groep 3 t/m 5 sporten op donderdag 22 april 

 

1. Zorg dat uw kind buiten- en binnensportschoenen aan/bij 

zich heeft.  

2. Makkelijk zittende kleding aan heeft 

3. Een extra flesje water bij zich heeft. 

De andere dagen zullen wij met de groepen de moves gaan oefenen voor het 

Koningsspelen-lied en er worden energizers uitgevoerd met de kinderen. De energizers 

zorgen voor :  

• beweging in en met de klas  

• betere concentratie  

• actievere deelname tijdens de lessen  

• samen plezier maken; het groepsgevoel wordt versterkt  

• een creatief en een open klimaat in de klas 

Ook gaan we in de pauze leuke spelletjes doen! We gaan er een sportieve, Koningsspelen-

sportweek van maken! 

Kleuters 
Groep 1 en 2 doen niet mee met de Koningsspelen. Zij vieren op maandag 26 april een 

sportief juffenfeest dat aansluit bij Koningsdag.  
 

Koningsdag dinsdag 27 april 
Dinsdag 27 april is een vrije dag i.v.m. Koningsdag.  
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