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Jaargang 32  EXTRA INFO 23-04-2021 
 

 
Koningsspelen 
Vandaag was het feest in de school en daar waren we 
ook wel weer eens aan toe met elkaar: blije kinderen, 
blije juffen en meesters en een hoop leuke 
beweegactiviteiten. Wat wil je nou nog meer? In deze 
extra INFO leest u meer over deze dag. Namens het 
team wens ik iedereen een hele fijne vakantie en tot 
maandag 10 mei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zij aan zij!  
Eindelijk lukte het weer een keertje; samen zijn! 
Vanmiddag om 13.30 uur zongen we samen in ons eigen 
cohortje op het onderbouwplein het koningsdaglied Zij 

aan zij! Klik hier voor de beelden   
 
   
 
 
 
 
 

 
NRK Stoeprandje 
Onder begeleiding van stoeprandkoning meester Harry 
speelden de kinderen van de groepen 3 t/m 8 vandaag 
het NRK Stoeprandje. In iedere groep werd uiteindelijk 
een eigen stoeprandkoning gekroond. Met dank aan 
ICT-stagiair Assaad en ICT-vader Patrick ontvingen alle 
winnaars een speciaal voor deze gelegenheid geprinte 
medaille. De winnaars mogen op zaterdag 11 
september meedoen aan het N(oordenvelds)K 
Stoeprandje. 

 
 
Work-out met Rico 
In een heel aantal groepen werd vandaag een warming-
up gedaan met Rico Verhoeven. De welbekende squats 
en push-ups kwamen voorbij, maar wel allemaal met 
een speelse twist. Wat dacht u van boksen tegen een 
onzichtbare tegenstander, zweven als een vliegtuig of 
'planken' terwijl je een tekening maakt? U kunt Rico ook 

nog thuis uitnodigen voor een sessie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Vr 23-04 Koningsdag 

Start meivakantie t/m 07-05 
Ma 10-05 Start Leefstijl thema 5 
Di 11-05 Vergadering OV 
Wo 12-05 INFO #16 
Do 13-05 

Hemelvaartsvakantie 
Vr 14-05 
   

Digitale jaarplanner  
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Prinsen en prinsessen in de gymzaal 
De prinsen en prinsessen uit de groepen 1 en 2 mochten 
vandaag klimmen en klauteren in de grote gymzaal. Het 
oranje volkje vermaakte zich uitstekend! 

 
Afscheid meester Teun 
Gisteren nam meester Teun afscheid van groep 3b met 
een heus Bob Popcorn-feest. De boeken van Bob 
Popcorn heeft meester Teun samen met de klas 
verslonden. Speciaal voor groep 3b en meester Teun 
had de schrijfster van het boek, Maranke Rinck, nog een 

boodschap  We zijn blij dat juf Paula weer helemaal 
terug is, maar we vinden we het ook erg jammer om 
afscheid te moeten nemen van Teun. We willen meester 
Teun vanaf deze plek nogmaals bedanken voor zijn 
grote inzet in groep 3b en in de hele school, we hopen 
je heel snel terug te zien!   

Oudertevredenheidslijst 
Uiterlijk vandaag kunt u de oudertevredenheidslijst die 
via de mail is verstuurd invullen. Bij deze willen wij de 
ouders de die de moeite hebben genomen om de lijst in 
te vullen (en soms door te worstelen) bedanken.  
 
 
 
 
 

Van de pleincommissie | Geef het tuintje een naam 
Een aantal weken geleden is er door een aantal vaders 
een grote poort geplaatst voor onze moestuin. Nou 
willen wij hier ook graag een mooi naambord onder 
hangen. Wie bedenkt de leukste, origineelste, 
grappigste, mooiste naam voor onze moestuin? Een 
deskundige jury bestaande uit de leerlingenraad zal 
uiteindelijk zijn oordeel vellen en uit de inzendingen een 
naam kiezen. Klik hier om jouw moestuinnaam door te 

geven  

 
Kuikentjes in de klas 
De afgelopen dagen had groep 1/2d bijzonder bezoek. 
Dieke had namelijk kuikentjes meegenomen, 
ontzettend leuk en leerzaam. We denken wel dat de 
kuikentjes na deze dagen in de spotlights het meest van 
iedereen toe zijn aan de vakantie…  

   
Formatieperikelen 
Hoe gaan de klassen doorschuiven? Wie komt er bij wie 
in de klas? Welke juf of meester staat er volgend 
schooljaar voor de groep? Op de achtergrond zijn we 
inmiddels alweer gestart met onze 
formatiebesprekingen. We zullen proberen onze 
kladblokjes niet te veel in het zicht te leggen. Doordat 
we nog een klein beetje doorgroeien en er extra 
coronagelden beschikbaar gesteld zijn door de 
overheid, hebben we er ook dit jaar weer alle 
vertrouwen in dat we een mooi plaatje kunnen maken. 
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