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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 

Maandag 29 mei Wandel-4-daagse 
Directie ’s ochtens aanwezig 

Dinsdag 30 mei Wandel-4-daagse 
Directie aanwezig 

Woensdag 31 mei Wandel-4-daagse 
Directie aanwezig 

Donderdag 1 juni Wandel-4-daagse 
Directie aanwezig 

Vrijdag 2 juni Wandel-4-daagse 
Directie aanwezig 

 
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! 

 
24 mei  Luna Harms  groep 7 
24 mei  Mike Rocks  groep 6 
24 mei  Sandy Rocks  groep 6 
24 mei  Esmee Smit  groep 1 
25 mei  Rowan Schonewille groep 1 
26 mei  Tom Hartmann groep 2 
26 mei  Liam Huizing  groep 1 
29 mei  Emano Ros  groep 8 
  



WELKOM BIJ ONS OP SCHOOL! 

 
25 mei  Rowan Schonewille groep 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEESTERS- EN JUFFENDAG 

 
Dag allemaal, 
 
Morgen is het zover: de meesters- en juffendag!  
Morgenochtend worden de kinderen om half 9 op het schoolplein verwacht (ze gaan dus 
niet eerst naar binnen). De kinderen hoeven morgen geen eten/drinken/Ipad mee. Om 
09:00 uur beginnen we met de vossenjacht.  
(Groot)ouders die helpen: wilt u omstreeks 08:45 uur op school zijn? De vossenjacht duurt 
ongeveer tot 10:30 uur. Daarna is er een feestelijk programma in de eigen klas. Om 12:15 
uur is iedereen weer vrij en kunnen we genieten van een lang weekend!  
 
Op een mooie dag! 
 
Groetjes, 
 
De meesters en juffen 
 
I.v.m. De vossenjacht is het niet de bedoeling dat de kinderen verkleed op school komen.  
 

HERINNERING INLEVEREN VRAGENLIJST TAMARIKI BSO MAANDAG 29 MEI 

 
Twee weken geleden hebben de kinderen een vragenlijst m.b.t Tamariki BSO meegekregen 
naar huis. We hebben een deel van de vragenlijsten ontvangen maar nog niet alle. Om een 
zo compleet mogelijk beeld te krijgen willen we u nogmaals vragen om, al u dit nog niet heeft 
gedaan, de vragenlijst in te leveren. Daarom hebben de inleverdatum verlengd t/m maandag 
29 mei. Alvast hartelijk dank. 
 

JONGENS GROEP 7/8 KAMPIOEN BIJ HVK-VOETBALTOERNOOI  

 
Vorige week woensdag 17 mei zijn de jongens van groep 7/8 kampioen geworden bij het 
HVK-voetbaltoernooi. Fantastisch gedaan jongens, gefeliciteerd met deze overwinning! 



 
 

WANDEL-4-DAAGSE 

 
Volgende week doen veel kinderen van onze school weer mee aan de wandel-4-daagse. Er 
worden twee afstanden gelopen; 5 en 10 km. Een hele uitdaging, vooral als dit je eerste keer 
is, of als je voor het eerst 10 km gaat wandelen. Maar met goede schoenen aan en een goed 
humeur, moet dit zeker lukken. Onderweg worden we getrakteerd op drinken en wat lekkers. 
En natuurlijk hopen we op mooi weer.  
Wandel je niet mee, dan is het ook leuk dat de wandelaars je ergens langs de route zien om 
ze aan te moedigen. Samen zorgen we er dan voor dat dit weer een gezellig festijn wordt. 
 

WANDEL-4-DAAGSE / GEZONDE WANDELDAG 

 
Sinds 2014 maakt de gemeente Emmen deel uit van de steeds groter wordende JOGG 
gemeenschap. JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is de beweging waarbij iedereen in 
stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen gemakkelijk en aantrekkelijk te 
maken. Jongeren (0-19), hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Voor meer 
informatie kun je terecht op: www.jongerenopgezondgewicht.nl 
 
De gemeente Emmen vindt het dus erg belangrijk dat haar inwoners gezond zijn. Door 
middel van een aantal projecten wil de gemeente iedereen bewust maken van het belang 
van gezonde voeding en bewegen.  
Een van de evenementen die ze aangrijpen om deze thema’s onder de aandacht te brengen, 
is de Wandel-4-daagse. Kinderen leren hier dat bewegen leuk en gezond is en het is het 
perfecte moment om aandacht te vragen voor het drinken van water en het eten van 
groente/fruit.  
 
Daarom zal, net als vorig jaar, de woensdagavond weer als gezonde avond op de lijst 
staan. Er wordt die avond water geschonken bij de posten en een gezonde traktatie 
uitgedeeld. U kunt als ouder dit initiatief steunen door uw kind deze dag ook water en 
iets gezonds mee te geven in de rugtas. 
 


