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Agenda
Maandag 25 april tot
en met vrijdag 6 mei
Woensdag 11 mei
Vrijdag 13 mei
Vrijdag 13 mei
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Meivakantie
Knipactie voor Oekraïne
Blokfluitles groep 3 en 4
Scratchles groep 7 en 8
24 april
29 april
2 mei
8 mei
9 mei

Mila
Leo
Elif
Imran
Finn
Connor

Groep 3B
Groep 2
Groep 5
Groep 4
Groep 3B
Groep 1

Mededelingen en verslagen
Knipactie voor Oekraïne!
Enige tijd geleden kwam Desiree van Duivenboden,
moeder van Noud groep 4, met het aanbod om een knipactie te
organiseren. Desiree is werkzaam als kapster.
Op woensdag 11 mei zal zij vanaf 9 uur op school volwassenen en na
schooltijd de kinderen knippen tegen een bedrag van 10 euro, meer
doneren mag altijd. Het geld dat wordt opgehaald is bestemd voor
de mensen uit de Oekraïne.
Is uw haar of het haar van uw zoon/dochter aan een knipbeurt toe… kom gerust langs!
Koningsspelen
De koningsspelen bestaan dit jaar 10 jaar!
We zijn de dag gezamenlijk gestart met het lied FitTop10 voor de Koningsspelen.
Thuis ook nog een keer zingen en dansen, bij deze de link naar de dansvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=N5Atl1m-9J0
Voor de groepen 1 en 2 was er in de ochtend buiten en
binnen een sportief en gezellig spelcircuit uitgezet.
Kloslopen, hoepel overloopspel, bekertjeswaterspel,
kranten mikken, memory, sjoelen waren enkele onderdelen van het spelcircuit.
Voor de groepen 3 en 4 was er in de ochtend een
spelcircuit met als onderdelen het piramidespel, een
sportcircuit in de gymzaal en een balspel op het plein.
Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben het
programma (piramidespel, spelcircuit in de gymzaal,

levend stratego en een balspel op het veld) met veel enthousiasme gespeeld.
Het piramidespel bestaat uit verschillende ‘uitdagingen’.
De leerlingen kunnen elkaar uitdagen om zo hoger op de ranglijst/ de piramide te komen. Op het
magneetbord staan alle namen van de leerlingen.
Als een leerling uitgedaagd wordt, moet hij/zij de uitdaging accepteren. Als de uitdager wint, komt
hij/zij hoger op het bord te staan, de verliezer eronder. De uitdager mag kiezen met welk spel hij/zij
de ander uitdaagt.
De leerlingen zijn aan de slag gegaan met de verschillende spelletjes en sportactiviteiten en konden zo
hoger op de piramide komen.
Er waren best lastige spelletje zoals het reuzenlaarzenspel, hoepel verhuizen, eieren/lepel estafette,
pittenzak gooien, touwtje springen, etc., maar ze zijn de uitdaging sportief aangegaan.
Naast dit (sport) programma hebben de leerlingen in de groepen nog verschillende leuke activiteiten
met elkaar gedaan.
Oranje lekkernijen; een ijsje, limonade en een mandarijn maakten de dag compleet!
Foto’s van de Koningsspelen vindt u weer op het besloten gedeelte van de website.
Ouders bedankt voor jullie hulp!

Schoolvoetbal
Na twee jaar kon het schoolvoetbaltoernooi weer georganiseerd
worden.
De afgelopen weken hebben verschillende teams met leerlingen uit
de groepen 3 tot en met 8 daar weer aan deelgenomen.
Nu zijn de wedstrijden gespeeld en de beker is uitgereikt!
Helaas zijn we niet in de prijzen gevallen.
Maar… meedoen is belangrijker dan winnen en aan de inzet van de
kinderen heeft het zeker niet gelegen!
Ouders die hebben geholpen bij het coachen, dank jullie wel!

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie
15 okt 2022 t/m 23 okt 2022
Kerstvakantie
24 dec 2022 t/m 08 jan 2023
Voorjaarsvakantie 25 feb 2023 t/m 05 maart 2023
Goede vrijdag
07 april 2023
Pasen
09 april 2023 t/m 10 april 2023
Meivakantie
22 april 2023 t/m 07 mei 2023
Hemelvaart
18 mei 2023 t/m 21 mei 2023
Pinksteren
27 mei 2023 t/m 29 mei 2023
Zomervakantie
22 juli 2023 t/m 03 sept 2023
De data van de studiedagen zijn nog niet bekend.
Aan de bak bij Meer Primair!
Vorige week stond de Meer Primair bakfiets op het
schoolplein van Vesterhavet.
U heeft de bakfiets vast zien staan op het plein van de
midden- of bovenbouw.
De bakfiets gaat langs alle scholen van de stichting om de
aandacht te vestigen op de verschillende
werkmogelijkheden.
Meer Primair heeft nog diverse vacatures op de
verschillende scholen voor dit schooljaar én komend
schooljaar.
Kent u iemand die interesse heeft in een afwisselende
baan in het basisonderwijs? Meer Primair is op zoek naar onderwijsassistenten én leerkrachten!
De vacatures staan zoveel mogelijk op de website, een telefoontje naar stichting Meer Primair mag
altijd!
Ik wens u een fijne meivakantie toe. Lilian Schuurman

