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Agenda

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen sportieve
kleding aan hebben en schoenen waar ze lekker op
kunnen rennen? We hopen op zonnig weer; dan graag
de kinderen thuis al insmeren met zonnebrand. De OR
zorgt voor wat te drinken en een gezonde snack. De
kinderen mogen daarnaast zelf extra drinken en een
10-uurtje meenemen.
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We zoeken nog heel hard naar ouders die het leuk
vinden om te helpen op deze sportieve en gezellige
ochtend. Kunt u erbij zijn? Geef dat dan aan via Parro
of geef het door aan de leerkracht van uw zoon of
dochter.

Schoolreis

Op dinsdag 28 mei gaan de groepen 1 t/m 6 op
schoolreis naar Avifauna. De kinderen worden die dag
om 8.30 in de klas verwacht. De bus vertrekt om 9.00
en om ongeveer 15.15 uur zullen ze weer terug op
school zijn.
Als u nog niet betaald heeft voor het schoolreisje, wilt
u het geld dan zo snel mogelijk overmaken?

Sportdag

Maandag 27 mei is het sportdag! Die ochtend zijn we
met de hele school actief op de velden van
voetbalvereniging Kagia. De kinderen worden die dag
tussen 8.20 en 8.30 bij Kagia verwacht. Kinderen die
thuis lunchen kunnen daar ook om 12 uur weer
worden opgehaald. De kinderen die overblijven lopen
onder begeleiding van de leerkracht naar school. ’s
Middags is er gewoon school.
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Ouderlessen Kanjertraining

Volgende week staan er weer ouderlessen van de
Kanjertraining op het programma. We geven af en toe
een open les, zodat ouders de kans hebben om mee
te kijken. Op die manier kunt u een indruk krijgen van
wat Kanjertraining is en hoe het werkt. U krijgt een
uitnodiging voor deze les van de leerkracht van uw
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kind(eren). Bent u dit schooljaar al bij een ouderles
van Kanjertraining geweest, dan vragen we u eerst
andere ouders de kans te geven mee te doen.

Kamp groep 7 en 8

Groep 7 en 8 zijn vorige week op kamp geweest. Ze
willen ons daar graag van mee laten genieten, daarom
hieronder een verslag van Aelin, Cas, Isis en Thom.
Woensdag 8 mei:
We gingen fietsen naar Zandvoort, gezellig! We
stopten voor een pauze bij Langevelderslag. Daarna
gingen we door de duinen dat was best uitputtend.
Toen gingen de laatste kilometers door Zandvoort in.
Op een gegeven moment begon de eerste activiteit:
Expeditie Robinson. Toen gingen we de vossenjacht
doen. En rond het begin van de nacht deden we met
zijn allen de bonte avond. Er waren spannende,
grappige en leuke acts. De gekte was nog niet over.
We hadden namelijk nog een disco!

Vrijdag 10 mei:
In de ochtend kwamen de juffen binnen in de
jongenskamer al zingend en dansend. De meiden
hebben daar best veel om gelachen. Eenmaal alle
spullen ingeladen was iedereen klaar om weer naar
school te vertrekken. Tijdens de rit stopten we bij het
restaurant Langs Berg en Dal. Daar aten we
pannenkoeken en schreven we leuke berichtjes op de
nog lege witte T-shirts. Even later was iedereen klaar
en konden we vertrekken naar school.
We willen alle leiding bedanken voor dit geweldige
kamp!!
Geschreven door Isis, Thom, Aelin en Cas

Donderdag 9 mei:
Na het ontbijt ging iedereen zich klaarmaken voor een
middag in het zwembad van Centerparks. Iedereen
had veel lol. Er was een film gekeken in banden op het
water. Toen we aankwamen op de kamplocatie
hadden een paar uur vrije tijd. In de avond gingen we
allemaal Gourmetten. De tweede proef was een gave
escape room. Daarna was de… HUNT! De hunt was
heel spannend. Rond het begin van de nieuwe dag
speelden de meiden samen met de juffen een potje
van het beroemde doen, durf of de waarheid. Ook dit
keer was er niemand die onder zijn opdracht uitkwam.
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