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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Met de meivakantie voor de deur hopen we dat we ook dan kunnen genieten van het mooie weer
zoals we afgelopen dagen hebben kunnen doen. Afgelopen vrijdag kwamen alle kinderen in oranje
kleding naar school om Koningsdag te vieren. De kleuters en groep 5b hebben onder leiding van de
gymcoaches de dag al dansend geopend. De andere groepen deden hier aan mee tijdens de
gymlessen.

Na de meivakantie hebben de groepen 5 t/m 8 op dinsdag 18 mei sportdag zoals we u vorige week
lieten weten.
Ook de schoolfotograaf is vanaf dinsdag 18 mei tot en met donderdag 20 mei aanwezig op school. De
kinderen die dinsdag sportdag hebben zullen niet op dinsdag gefotografeerd worden maar op een
andere dag.
Op 4 mei zal tijdens de aangepaste dodenherdenking in het dorp een gedicht worden
voorgelezen door onze voorleeskampioen, Babette Mangelaars uit groep 8.
In verband met de corona maatregelen worden er na de vakanties geen
luizencontroles uitgevoerd op school. We willen u vragen om hier bij uw eigen kind
alert op te zijn.
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1 t/m 16 mei Meivakantie
9 mei Moederdag
13 mei Hemelvaart
18 mei Gemeentelijke sportdag groep 5 t/m 8 Bolster rondom school
18 t/m 20 mei schoolfotograaf (groep 1 t/m 4 op 18 mei ivm sportdag)
21 mei groep 1 t/m 4 vrij

GEMEENTELIJKE SPORTDAG 18 MEI A.S.
Door de geldende corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk om een gemeentelijke sportdag te
organiseren met verschillende scholen bij elkaar. Maar dat mag ons dit jaar niet weerhouden van een
sportdag! Daarom is een andere opzet en planning gemaakt en worden er in de week na de
meivakantie op de scholen eigen sportdagen georganiseerd. Wat gaan we doen? We maken er een
sport- en spelenfestival van! De SportCoaches bouwen een mooie festival op met leuke attracties
zoals: een luchtkussen, een stormbaan, diverse spelen en een bar met gezonde snacks. Hier kunnen
kinderen vrij spelen en zelf kiezen naar welke activiteit ze gaan en hoe lang ze daar blijven.
Door deze andere opzet is voor de Bolster de sportdag verplaatst van vrijdag 21 mei naar dinsdag 18
mei.
LEERLINGEN
28-04 Jayden Dundas 4A
29-04 Lola Faes 3C
29-04 Koen Smeekens 7/8
29-04 Marjoleine Veen 3C
30-04 Lize van Exsel 1-2C
01-05 Mara Ansems 1-2A
01-05 Imme Coppens 4B
01-05 Elise Verschuuren 3A
03-05 Tim Aarts 7/8
04-05 Nard Laureijssen 1-2E
06-05 Demi van Weert 5C
07-05 Suus Aarts 3A
07-05 Mijke van Enschot 4B
07-05 Franio Iwanczyk 1-2C
07-05 Isa Stuijk 3B
08-05 Senna Hellwich 7A
10-05 Sham Alhariri 3C
12-05 Jolie Bongartz 6A
13-05 Dianna Ashughatoyan 7A
15-05 Sef Stadhouders 1-2D
16-05 Kausar Mohammadzadeh 1-2C
16-05 Benthe van Puijenbroek 7/8
16-05 Iza Vos 4A
17-05 Lisa Kwist 3B
17-05 Bindy Maas 3C

TEAM
17-05 men. Danny

