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Maandag 15 mei Seksuele weerbaarheid groep 8 
Dinsdag 16 mei Directie aanwezig 
Woensdag 17 mei HVK voetbaltoernooi 

Directie aanwezig 
Donderdag 18 mei Directie aanwezig 
Vrijdag 19 mei Directie aanwezig 

Maandag 22 mei Directie aanwezig 
Dinsdag 23 mei Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 
Woensdag 24 mei Meesters en Juffendag 
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag. Alle kinderen vrij 
Vrijdag 26 mei Alle kinderen vrij 

 
Alvast noteren in de agenda: 

Maandag  5 en 6 juni   Pinksteren. Alle kinderen vrij. 

Di. en wo. 27 en 28 juni   Musical groep 1 en 2 

Donderdag 6 juli    Schoolreisje groep 1 t/m 7 

Wo. t/m Vr. 5 t/m 7 juli   Schoolkamp groep 8 

Zondag 9 juli    Fietstocht 

 

GEFELICITEERD! 

 
16 mei  Jarno Smit  groep 2 
18 mei  Meester Maarten 
19 mei  Julia Kolakowska groep 3 
22 mei  Wesley Bos  groep 8 
 
 
 

HVK VOETBALTOERNOOI      WOENSDAG 17 MEI 

 
Morgen, woensdag 17 mei is het jaarlijkse HVK voetbaltoernooi. Onze school doet mee met 
een jongens en een meidenteam van groep 8 (aangevuld met leerlingen uit groep 7). De 
wedstrijden zijn op het kunstgrasveld van vv KZC'08 van 13:00 tot 17:00 uur.  
De eerste wedstrijd (de meisjes) start om 13.40 uur. 
We zouden het heel fijn vinden als u de kinderen van onze school zou komen aanmoedigen.  
 

HERINNERING INLEVEREN VRAGENLIJST TAMARIKI BSO MAANDAG 22 MEI 

 
Vorige week hebben de kinderen een vragenlijst m.b.t Tamariki BSO meegekregen naar 
huis. Wilt u er aan denken om deze uiterlijk maandag 22 mei in te leveren? Alvast hartelijk 
dank. 
 
 



MUSICAL GROEP 1 EN 2      27 EN 28 JUNI 

 
De kinderen van groep 1 en 2 gaan samen een musical opvoeren. “Het mooiste visje van de 
zee”, zo heet het stuk. Op dinsdag 27 juni om 18.00 uur wordt de musical opgevoerd voor de 
ouders van de leerling uit groep 1 en 2. Op de tweede avond, woensdag 28 juni om  
18.00 uur, wordt de musical opgevoerd voor de opa's en oma's.  
Zet u het alvast in uw agenda? 
 

FIETSTOCHT        ZONDAG 9 JULI 

 
Voor zondag 9 juli organiseren we een fietstocht voor het hele gezin en opa’s en oma’s. Zet 
u de datum vast in uw agenda? Nadere informatie over de fietstocht volgt binnenkort. 
 

BSO 'DE UILENBOOM' 

Na veel te hebben nagedacht en overwogen heb ik (Charona) besloten om te stoppen met 
werken bij BSO ‘De uilenboom’. Vanaf 1 juni 2017 zal ik uit dienst treden en dinsdag 23 mei 
2017 zal mijn laatste werkdag zijn. Mijn vertrek heeft vooral te maken met dat ik er meer voor 
mijn zoontje Xavi wil zijn en dat de werktijden van de BSO dit erg lastig maken. Het is een 
moeilijke beslissing geweest, maar ik heb nu echt voor mezelf en mijn gezin gekozen.  
Chantal Joling zal mij de komende periode tot na de zomervakantie gaan vervangen en 
daarna zal onze stagiaire Daniek, die dan haar diploma heeft, het gaan overnemen. Voor 
vele ouders is zij inmiddels een bekend gezicht en dat is graag wat wij willen. Elise zal 
daarnaast ook gewoon werkzaam blijven op de BSO.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Charona Meijerink 


