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Eind-cito en duurzame energie 
Vanmorgen zijn de leerlingen van groep 8 met de eind cito gestart. Ze hebben goed gewerkt en 
waren allen binnen de tijd klaar. Dit jaar is de cito voor het eerst in april en duurt hij drie ochtenden. 
Deze middag werken we met de hele groep 6/7/8 aan een project over duurzame energie. Door de 
hele school worden proefjes gedaan en wordt het gebruik van energie gemeten. 
  
Voetbaltoernooi middenbouw 
Morgenmiddag doet er een team uit 3/4 en een team uit 5/6 mee aan het voetbaltoernooi in Maurik. 
Ze krijgen een klepper-shirt op school uitgereikt en deze wordt op het voetbalveld weer ingenomen 
om gezamenlijk gewassen te kunnen worden. Het team van 5/6 speelt zijn eerste wedstrijd al om 
13.00 uur. Zij zijn dan ook om 12.00 uur uit om op tijd op het voetbalveld te kunnen zijn. Broertjes, 
zusjes of vriendjes die met elkaar meerijden mogen natuurlijk ook eerder naar huis. 
Het team van 3/4 heeft zijn eerste wedstrijd om 14.00 uur. Zij spelen in een kleine poule en zullen al 
tegen 16.00 uur klaar zijn. Zoals eerder gecommuniceerd moet u zelf zorgen voor vervoer van en 
naar het voetbalveld van MEC in Maurik. Het is altijd erg gezellig en wordt enorm gewaardeerd dat er 
elk toernooi weer zoveel supporters uit Zoelmond aanwezig zijn! 
Het meisjesvoetbalteam uit de bovenbouw heeft vorige week een vierde plaats behaald. Dit heeft 
een mooie beker opgeleverd, gefeliciteerd meiden, knap gedaan! 
  
Buiten gymmen 
Vanaf de meivakantie maken we geen gebruik meer van de gymzaal in Beusichem maar geven we de 
gymlessen buiten. In principe doen we dit op de vaste gymdagen maar als het weer het niet toelaat 
verplaatsen we de gymles in die week. Denkt u  aan  buitengymschoenen? 
  
Koningsspelen 
Komende vrijdag zijn de Koningsspelen. Op de Klepper beginnen we deze ochtend met een 
gezamenlijk ontbijt. Daarna gaan we in gemengde groepen spelletjes doen in de speeltuin. Graag de 
kleding in stijl aanpassen! Voor eten en drinken wordt deze ochtend gezorgd. 
  
Flessenactie 
Met het sparen van lege flessen hebben we ruim 130 euro gespaard. Een mooi begin voor de 
aanschaf van een duikelrek. 20 mei starten de bovenbouwleerlingen met de verkoop van lootjes van 
Jantje Beton. De helft van de opbrengst mogen we als school uitgeven aan buiten- speelmateriaal 
dus we hopen dat we met deze verkoop nog een mooi bedrag ophalen. 
Iedereen alvast hartelijk dank voor het steunen van deze acties. 
  
Naar Oud Valkeveen! 
Op 29 mei gaan de groepen 1 t/m 5 op schoolreis. We verzamelen gewoon om 8.30 uur en 
verwachten rond 16.30 weer terug op school te zijn. Voor de lunch wordt gezorgd. 
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Open dag 
De open dag van afgelopen vrijdag was erg gezellig. De familie van der Netten van Stigt wordt heel 
hartelijk bedankt voor het sponseren van de flyers en het prachtige springkussen. Ook de ouders die 
meegeholpen hebben in de voorbereidingen en tijdens de ochtend zelf willen we hartelijk bedanken! 
  
“We dragen allemaal ons steentje bij” 
Deze week starten we met blok 5 van de Vreedzame School. In de bijlage vindt u informatie over het 
onderwerp en tips over het afgelopen thema. 
  
Project “Jong ondernemen” 
Groep 8 start dinsdag na de meivakantie met een project “Jong ondernemen”. Hier wordt vier 
dinsdagochtenden aan gewerkt. 
  
Oranjevereniging 
Maandag de 27ste organiseert de Oranjevereniging kinderspelen in de speeltuin van Zoelmond. 
Opgeven kan op telnummer: 06 18276111. 
Op 5 mei vertrekt er een versierde fietsen optocht om 10.00 uur vanaf het plein in Zoelmond. Hier 
doen echte circusartiesten aan mee. 
  
Agenda: 
21, 22en 23-4  centrale eindtoets groep 8 
22-4     voetbaltoernooi middenbouw in Maurik 
5/6 eerste wedstrijd om 13.00 uur 
3/4 eerste wedstrijd om 14.00 uur 
24-4     koningsspelen, gepaste kleding, gezamenlijk ontbijt op school 
27-4     Koningsdag, kinderspelen in de speeltuin 
28-4     gastles door de politie in de bovenbouw 
30-4     klasseavond groep 6/7/8 
4-5 t/m 15-5    meivakantie 
20-5     start verkoop lootjes Jantje Beton door de bovenbouw 
21 en 22-5 inschrijven avondvierdaagse 
25-5     Pinksteren 
27-5     korfbaltoernooi 
29-5     schoolreis groep 1 t/m 5 
  
Namens het team, 
Marja Moerenhout 
 


