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Meester Martijn heeft een zoon! 

Vrijdag 11 maart is Martijn vader geworden van een gezonde zoon Timo. Martijn heeft vanmorgen 

de hele school getrakteerd op beschuitjes en elke klas heeft een mooie knutsel voor Timo 

gemaakt. 

Morgen en vrijdag staat Martijn zelf voor de klas maar volgende week heeft hij bevallingsverlof 

op maandag en donderdag. Juf Jose Walenberg zal hem deze dagen vervangen. 

 

Zwerfafval 

We troffen het met het weer afgelopen maandag en de kinderen hebben zeker 2 kubieke meter 

afval opgeraapt van de straten en uit de bermen in Zoelmond. Hartelijk dank aan Ankelien, Sarah 

en Annemarie voor de begeleiding van de kinderen. 

 

Schooltuin 

Vanmorgen zijn Miranda Budde en Ivonne den Ouden weer begonnen met werken in de schooltuin. 

Zij doen dit vanaf nu elke woensdagochtend van 11.30 tot 12.30 uur samen met 4 leerlingen uit de 

bovenbouw. Vanmorgen is er gespit, opgeruimd, geveegd en zijn er groenten en bloemen gezaaid. 

Extra hulp is altijd van harte welkom tijdens deze ochtend! 

 

Pannenkoeken 

Gister hebben de kinderen van groep 6,7 en 8 weer pannenkoeken gebakken en geserveerd voor 

een 30tal ouderen uit Zoelmond. De patio was omgetoverd tot een sfeervol restaurant en de 

ouderen en kinderen hebben een gezellige en goed verzorgde lunch achter de rug. 

 

Ontbijtbuffet met Pasen 

Volgende week donderdag de 24ste willen we met de kinderen in de groep een Paasontbijtbuffet 

organiseren. Hiervoor zou het fijn zijn wanneer elke leerling iets meebrengt voor ongeveer 6 tot 

8 personen zodat we gezellig met z’n allen kunnen eten. We denken aan bijvoorbeeld 

krentenbolletjes, sandwiches, gevulde eitjes, pannenkoekjes, kaasstengels, knakworstjes in 

bladerdeeg, fruit en drinken als melk en sinaasappelsap maar er is natuurlijk nog veel meer 

mogelijk. In elke klas hangt vanaf vandaag een inschrijflijst waarop ingetekend kan worden wat 

elke leerling meebrengt. School zorgt voor bordjes en bekers en vult aan waar nodig. 
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Techniekdag 

Donderdag 8 april willen we graag met de hele school naar De Ontdekhoek in Den Bosch om daar 

een leuke ochtend door te brengen in het kader van het thema techniek. In de ontdekhoek 

worden allerlei activiteiten aangeboden voor groep 1 tm 8. De Ontdekhoek gaat speciaal voor 

onze school open deze ochtend. De bekostiging wordt voor een groot deel opgevangen door een 

verkregen subsidie die techniekonderwijs moet bevorderen en voor een deel gedragen door de 

leerkrachten die deze dag combineren met juffen- en meesterdag. 

Deze bijzondere dag willen nog specialer maken door met de trein te reizen. Voor ouders en 

leerlingen van groep 1 en 2 kan dit spannend zijn daarom hebben we een speciale ouderavond 

ingepland. Info: www.ontdekhoek.nl  

 

Ouderavond 

Voor de ouders van de kleuters is een extra ouderavond gepland. Op dinsdagavond 29 maart van 

19.30 tot 20.30 uur zal er zoveel mogelijk  informatie gegeven worden over de organisatie van de 

techniekdag, het schoolreisje en de Kleppercamping. Ook kunnen er natuurlijk vragen gesteld 

worden. Wij hopen met deze avond te bereiken dat iedereen met een goed gevoel kan uitkijken 

naar de komende activiteiten! 

 

Schoolreisje 

Groep 1 t/m 5 gaat op vrijdag 3 juni op schoolreisje met de bus naar Billy Bird Hemelrijk in 

Volkel. 

 

Schoolfruit 

Vanaf 1 april stopt de levering van gratis schoolfruit. We gaan dan weer terug op onze oude 

afspraak dat er op woensdag en vrijdag alleen groenten, fruit of een gezonde boterham gegeten 

mag worden in de kleine pauze. Op de andere dagen geven we natuurlijk ook de voorkeur aan iets 

gezonds te eten en te drinken. 

 

Agenda: 

Di 22-3 inloopavond van 18.30 tot 19.30 uur. De kinderen mogen tijdens deze avond hun 

werk aan familieleden laten zien 

Do 24-3 paasontbijt in de groepen 

Vrij 25-3 kinderen vrij! (studiedag BasisBuren) 

Di 12-4 Met groep 6/7/8 naar Madurodam en naar de 2de kamer in Den Haag.  

Vertrek van school om 8.00 uur! (= gewonnen prijs jeugdgemeenteraad) 

19, 20, 21-4 centrale eindtoets voor groep 8 

20-4 voetbaltoernooi gr 3 tm6 in Maurik 

22-4 Koningsspelen 

27-4 Koningsdag (vrije dag) 

Do 28-4 techniekdag: met hele school naar De Ontdekhoek in Den Bosch   
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