NIEUWSBRIEF ’T BLAADJE MEI 2022
KALENDER:
Di 10-05

Uitgifte ’t Blaadje

Do 12-05

Praktijkexamen fiets groepen 7

Ma 16-5 t/m do 19-05

Avondvierdaagse

Di 17-05 t/m vr 20-05

Schoolkamp groepen 8

Vr 20-05

Vergadering leerlingenraad groepen (5) 6 en 7

Ma 23-05

Spreekuur jeugdprofessional

Di 24-05

WingerdDoeDag groepen 5
Vergadering oudervereniging

Wo 25-05

Verjaardagsfeest kleuterjuffen

Do 26-05

Hemelvaartsdag

Vr 27-05

Vrij i.v.m. hemelvaart

Ma 30-05 t/m 3-06

Beroepenweek groepen 7 en 8

Wo 1-06

Verjaardagsfeest kleuterjuffen (reservedatum)

Ma 6-6

Vrij i.v.m. Pinksteren

Di 7-6 en wo 8-6

Schoolfotograaf
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KINDERPRAATJE IN ’T BLAADJE
Leerling van groep 5 tegen de juf:
“Juf, ik heb een mallesander gemaakt”.
Juf tegen kleuter over de AU: “Kijk dit is de Adje-au.”
Leerling: “Hé, mijn opa heet ook Adje!”
SCHOOLFRUIT
De actie EU-schoolfruit liep t/m 22 april. Vanaf nu zullen de kinderen
weer zelf een pauzehap mee naar school moeten nemen.
We hopen dat ieder kind de ingeslagen, gezonde weg voortzet en
voortaan dagelijks groente of fruit mee naar school zal nemen.
Het Voedingscentrum maakte 4 korte filmpjes over gezonde opvoeding. Hierin worden
vele tips gegeven rondom een gezonde opvoeding en probleempjes waar veel ouders
regelmatig tegenaan lopen. Klik op de link hieronder om naar de filmpjes te gaan.
Gezonde opvoeding 4-12 jaar - YouTube .

Traktatietips
• Groente en fruit in een leuk jasje.
• Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of
bellenblaas.
• Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel,
peperkoek, of een mini eierkoek.
PRAKTIJKEXAMEN FIETS VOOR DE GROEPEN 7
Op donderdag 12 mei doen de kinderen van groep 7 hun
fietsexamen. We gaan voor een net zo mooi resultaat als bij het
verkeersdoolhof. Zet ‘m op jongens en meiden van groep 7!
Heeft u samen met uw kind het praktisch verkeersexamen
voorbereid?
Dat kon/kan met behulp van een app (zie ook ’t Blaadje van maart).
Deze app kunt u vinden op Examen-app | VVN Verkeersexamen.
AVOND-4-DAAGSE
Dit jaarlijkse loopfestijn is dit jaar van maandag 16 mei t/m
donderdag 19 mei.
Elke avond kan er gestart worden tussen 18.15-18.45 uur vanaf
Sportpark Vierhoeven.
Onderweg wordt gezorgd voor een traktatie. Op vertoon van je deelnemerskaartje (ook
ouders met een deelnemerskaartje) krijg je een versnapering bij de uitdeelpost van De
Wingerd.
We hopen op goed wandelweer en wensen iedereen veel plezier.
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SCHOOLKAMP GROEPEN 8
Van dinsdag 17 t/m 20 mei gaan de groepen 8 op schoolkamp naar
’t Ossekopke.
We wensen de kinderen, de begeleidende leerkrachten, meneer
Ronald en ondersteunende ouders een heel fijn kamp toe met mooi
weer en een goede sfeer.
Veel plezier allemaal!
WINGERDDOEDAG GROEPEN 5
Op dinsdag 24 mei duiken de groepen 5 de geschiedenis in! Ze
gaan namelijk op WingerdDoeDag naar het Archeon.
Om 8.15 uur vertrekken we met de bus, dus wees op tijd! We hopen
op een mooie dag.
We zullen rond 16.30 uur weer terug aankomen op school.
Meenemen:
-Tussendoortje
-Drinken
-Lunch
-Iets lekkers voor in de bus mag, maar houd het klein
-Bij goed weer: zonnebrandcrème en/of petje
-Een goed humeur!
Niet meenemen:
-Geld
-Kostbare dingen zoals een telefoon.
We gaan er een leuke en leerzame dag van maken!
Groetjes,
juf Debbie, juf Ingrid en juf Pauline
VERJAARDAGSFEEST KLEUTERJUFFEN
Op woensdag 25 mei (reservedatum woensdag 1 juni) vieren de
kleuterjuffen gezamenlijk hun verjaardagen.
Alvast van harte gefeliciteerd lieve juffen en veel plezier op jullie
feestje met alle kinderen.

BEROEPENWEEK GROEPEN 7 EN 8
In de week van 30 mei is het beroepenweek voor de kinderen van
de groepen 7 en 8.
We hopen in deze week veel mensen te ontvangen die iets over hun
beroep willen vertellen aan de kinderen.
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DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT
Kam je haren, trek je leukste kleren aan en oefen je vrolijkste
glimlach, want de schoolfotograaf komt weer naar onze school!
Op dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni maakt de schoolfotograaf van
ieder kind een portretfoto en een groepsfoto met de eigen klas en
worden er broertjes/zusjes foto’s gemaakt.
Als de foto’s klaar zijn, krijgt iedere leerling een gepersonaliseerd inlogkaartje. Hiermee
kunt u zelf een bestelling plaatsen via de website www.schoolfoto.nl. U kunt zelf een
achtergrond kiezen, een fotoset samenstellen of andere fotoproducten bestellen. De
bestellingen worden rechtstreeks naar het door u opgegeven adres verstuurd.
De planning van onze schoolfotograaf is als volgt:
Dinsdag 7 juni: Groep 3 t/m 8
Woensdag 8 juni: Peutergroepen en groepen 1/2
Ook is er de mogelijkheid om broertjes en zusjes met elkaar op de foto te laten gaan. Dit
gebeurt op woensdag onder schooltijd.
Heeft uw kind nog broertjes of zusjes die niet op school zitten en u wilt wel graag een foto
van al uw kinderen? Jullie zijn van harte welkom op woensdag 8 juni om 12.15 uur in de
aula om deze foto te maken.
We willen de oudervereniging bedanken voor het regelen van de schoolfotograaf.
VAKANTIES VOLGEND SCHOOLJAAR 2022-2023
De vakanties voor volgend schooljaar zijn bekend.
Handig voor als u wellicht al een vakantie wil gaan boeken.
Zomervakantie 2022:
Eerste schooldag:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
2e Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie 2023:

25 juli t/m 2 september 2022
5 september 2022
24 oktober t/m 28 oktober 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
20 februari t/m 24 februari 2023
10 april 2023
24 april t/m 5 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
17 juli t/m 25 augustus 2023

4

