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Jarigen in de periode van: 

5 april t/m 19 april 

Afscheid juf Sylvia 

 
 
 
 

 

ons verdriet verzacht 

 

velen hebben met ons meegeleefd 

na het overlijden van Sylvia 

elk op uw eigen manier 

in de vorm van woorden, 

bloemen of praktische hulp 

heeft u ons verdriet verzacht en  

van het afscheid nemen iets bijzonders gemaakt 

waarvoor onze oprechte dank.  

Jaison gr 1/2 b 

Juf Marjolein 

Julian gr 4/5 

Jerôme gr 1/2a 

Jesse gr 5 

Gijs gr 4/5 

Alisa gr 6/7 

Senn gr 1/2 a 

Safouan gr 6/7 

 

Wij wensen de volgende leerlingen en 
hun ouders een hele fijne tijd bij ons op 

De Wilgen! 

Jamie Swerissen 1/2 c 
Amori Suryadinata 1/2a 

Zij zullen na de meivakantie in de in-
stroomgroep starten. 

Welkom! 
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Supporter van schoon en afsluiting muziekproject 

Voor de paasdagen heeft groep 3 al meegedaan 
aan de actie: Supporter van schoon. Samen zijn ze 
flink in de weer geweest met het afval op en rond-
om het schoolplein. Op donderdag 5 april gaan de 
overige groepen ook aan de slag rondom school.  

Instroomgroep 

Op dit moment hebben wij drie kleutergroepen die 
bijna vol zijn. Ons streven is niet meer dan 30 kin-
deren in de klas.  

We zijn natuurlijk erg blij dat we zoveel nieuwe 
leerlingen kunnen verwelkomen. Om al die nieuwe 
leerlingen goed op te kunnen vangen en tevens 
genoeg aandacht aan de andere leerlingen te kun-
nen besteden, is het echter belangrijk dat de groe-
pen niet te vol worden.  

We zijn daarom erg blij dat we van het bestuur van 
Meer Primair toestemming hebben gekregen om 
een instroomgroep te starten. Deze instroomgroep 
start na de meivakantie. In deze groep komen de 
kinderen die vanaf maart zijn gestart.  

We gaan de teamkamer inrichten 
als extra lokaal en we hebben ook 
al een leerkracht gevonden voor 
deze groep. Masha van Kouteren is 
onze nieuwe collega en zij zal en-
thousiast deze taak op zich nemen.  

 

Tuinman Peter is alweer hard aan de slag geweest met 
het omspitten van de tuintjes en een aantal vakken 
van extra aarde te voorzien.  

Vanaf volgende week gaan de kinderen Peter weer 
meehelpen in de tuintjes. Dit zal voornamelijk op de 
woensdag zijn en af en toe op een dinsdag. Denkt u 
dan weer eventjes aan schoenen en kleren die vuil 
mogen worden?  

Wij kijken weer uit naar een goede oogst!  

Schooltuinseizoen  

Als afsluiting van het muziekproject hebben meerde-
re kinderen in hun eigen groep of samen met een 
andere groep op hun instrument gespeeld.  Wat 
hebben de kinderen een plezier gehad tijdens dit 
project!  
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Vanaf maandag 9 april zullen de 
gevonden en verloren voorwer-
pen weer op het podium uitge-
stald worden.  

Loopt u ook even een rondje om 
te kijken of er nog iets tussen zit 
van uw kind? 

 

 

Gevonden voorwerpen 

Verkeersexamen groep 7 


