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Beste ouders/verzorgers, 
 
We zitten midden in de cultuurweek en vandaag zijn alle groepen naar de stad voor een 
stadswandeling met een gids geweest. Wat interessant om de geschiedenis van je eigen 

woonplaats te leren kennen! Op school was het wel erg rustig 😉, groep 1 en 2 hadden 
het rijk alleen. Zij gaan volgende week een uitstapje maken!  
 
We kijken vooruit naar leuke actieve weken waarin er voor de kinderen naast het 
lesprogramma van alles extra valt te beleven. Zo gaan we op schoolreis, groep 8 gaat op 
kamp. Groep 3-4-5 brengen een bezoek aan het theater. En ligt de avond-4-daagse in het 
verschiet. Alles wat bijna 2 jaar heeft stilgestaan wordt weer in gang gezet. We genieten 
er met elkaar enorm van. Ook u zult weer steeds meer en vaker in school gaan komen. 
Ontmoeten, elkaar zien, elkaar leren kennen! Komt u allen op ons Zomerfeest? 
Woensdag 13 juli sluiten we ons schooljaar met elkaar af! 
 
Hartelijke groet Ellen  

BELANGRIJKE DATA 
 
6 mei 
9 t/m 18 mei    Cultuurweek 
16 mei     Vergadering MR 
18 mei     Schoolvoetbal meiden gr 8 
19 mei     Schoolreisje 
19 mei     Ouderavond voor groep 5 
23 t/m 25 mei    Kamp groep 8 
26 mei     Hemelvaartsdag       
                               (leerlingen vrij) 
27 mei     Dag na Hemelvaart       
                               (leerlingen vrij) 
6 juni     Tweede Pinksterdag               
         (leerlingen vrij) 
7 juni    Leerlingen vrij (studiedag   

   team)  
20 – 24 juni    Schoonmaakweek 
20 juni     Vergadering MR 
6 juli     Pannenkoekendag 
12 juli     Afscheidsavond groep 8 
13 juli     Zomerfeest 
14 juli     Laatste schooldag   
15 juli       alle leerlingen vrij 
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Cultuurweek 
We zijn maandag gestart met onze 
cultuurweek. De Middeleeuwen! Na een 
gezamenlijke opening met de hele school op ’t 
Trefpunt, werkt elke klas op zijn eigen manier 
aan het thema. In groep 1 is Koos op 
bezoek…Hij wil graag Ridder worden. De 
kinderen mogen hem helpen.  

In andere groepen 
worden kastelen 
gebouwd, naar Floris 
gekeken. En natuurlijk een uitstapje in onze 
omgeving om de geschiedenis van onze 
eigen stad te leren kennen mag niet 
ontbreken.  

 
 
 
Wat is het interessant om te 
weten hoe er toen geleefd 
werd!  

 
 
 

 
 
 
 
 
Schoolreisje  
Donderdag a.s. gaan we op schoolreis! Wat hebben we er zin in! De groepen 1 t/m 4 gaan naar 
Julianatoren in Apeldoorn en de groepen 5 t/m 8 gaan naar Hellendoorn. Vele ouders hebben zich 
aangemeld om deze dag te helpen. Dank daarvoor! 

 
 



 

Avond4daagse 
De Avond4daagse gaat dit jaar weer door! Van 13 t/m 17 juni kan er 
weer 4 avonden gewandeld worden voor een Avond4daagse-
medaille en natuurlijk lopen wij als school weer mee. De 
oudervereniging regelt de inschrijving bij de organisatie van de 
Zwolse Avond4daagse. Begin volgende week volgt de brief met 
nadere informatie en het inschrijfformulier. Dit formulier kan op 
vrijdagochtend 20 mei en woensdagochtend 25 mei worden 
ingeleverd. 
 
 

Oproep Oudervereniging (OV) 
De oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden. Lijkt je leuk om een handje te helpen bij de 
activiteiten op school? Of de organisatie ervan?..Laat het weten. We zoeken nieuwe ouders omdat 
een paar ouders komend schooljaar gaan stoppen. De één door andere bezigheden, de ander omdat 
haar kind van school gaat.  
De OV vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Ze helpen o.a. bij de organisatie van Sinterklaas, Kerst, 
Schoolreisje, avond-4-daagse, juffendag, pannenkoekendag etc.  
Wil je meer weten, voordat je een keuze maakt? ook dat kan. Loop even binnen, of stuur een mail 
naar directie.vlieger1@catent.nl.  
 
 

Schoonmaakweek 
Al jaren (voor Corona) hadden we elk schooljaar 2 schoonmaakavonden. We 
willen het nu eens anders gaan proberen. We plannen nu drie keer per jaar een 
schoonmaakweek, waarin we u als ouder vragen u in te schrijven. U kunt in de 
schoonmaakweek zelf bepalen wanneer u komt om in het lokaal van uw 
zoon/dochter te helpen schoonmaken. Ook kunt kiezen voor een openbare 
ruimte. Als alle ouders een handje helpen, hoeft u maar 1 x per jaar een uurtje te 

helpen. Dit kan dan overdag, na schooltijd, of in overleg met de leerkracht misschien wel tijdens een 
gymles.  
De schoonmaakweek vindt komende periode in de week van 20 t/m 25 juni plaats.  
Binnenkort verschijn via Parro de oproep om u in te schrijven.  
 

 
Zomerfeest 
Woensdag 13 juli vieren we ter afsluiting van het 
schooljaar een Zomerfeest! (Geen Vliegershow dus). 
Overdag maken we er samen met de kinderen een 
leuke dag van, de invulling is nog een verrassing. ’s 
Middags na schooltijd nodigen wij u uit op ons 
Zomerfeest. We starten om 16 uur met een 
vossenjacht in de wijk. Daar kunt u samen met uw 
kind(eren) aan meedoen. Vervolgens komen we 
allemaal naar het schoolplein en sluiten we af met 
een gezamenlijke picknick. U neemt zelf uw drankje 
(en hapje) mee. Kinderen kunnen spelen, u kunt 

(hopelijk      ) genieten van het zonnetje. We zorgen 
voor speelgoed en gezelligheid. Houdt u er vast 
rekening mee? 
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Bijlagen 

- n.v.t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


