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Jarigen in de periode van: 

20 april t/m 17 mei 

GEZOCHT: HULPOUDERS SCHOOLBIBLIOTHEEK 

 
Wij zoeken versterking voor ons biebteam. 
Wie zou ons op maandagochtenden van 
08.30 – 09.30 uur kunnen helpen met de 
uitleen?  

Het gaat om digitaal boeken innemen, uit-
lenen en de kinderen helpen met het zoe-
ken naar een passend boek.  

 

 

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail 
naar: peiffermarlies@gmail.com 

 

Max gr 6/7 

Maud gr 4 

Thijs gr 4 

Maurits gr 4 

Minke gr 6/7 

Noor gr 1/2a 

Kynan gr 3 

Jill gr 3 

Lucie gr 4/5 

Matei gr 1/2a 

Norah gr 1/2c 

Meriem gr 1/2a 

Koen gr 8 

Antony gr 1/2c 

Deven gr 8 

Chanel gr 6/7 

 

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

De Wilgen! 

Fien van den Berg 
Alvina Skuratovich 

Vayen van der Meché 
Valentina Mahmoud 

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

Welkom! 
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Bag2school 

Langzaam aan begint het (eindelijk) mooi weer te worden. De winterkleding kan de deur uit! 

De kleding die overbodig is geworden, kun je inleveren op school! Wij doen als school namelijk 
mee aan bag2school. 

Bag2school is een win-win-winsituatie. Met de ingezamelde kleding, schoenen, gordijnen e.d. 
krijgen wij als school geld. Zo hebben wij er in het verleden nieuwe microfoons en fruitbomen 
voor gekocht en hebben we een deel van het schoolplein opgeknapt. 

De ingezamelde kleding wordt gerecycled en in de landen van bestemming ontstaat er meer 
werkgelegenheid. Dus een echte win-win-winsituatie wat past bij onze duurzame gedachte. 

Dus hebben jullie overbodige kleding, schoenen, gordijnen, dekbedovertrekken et cetera? Lever 
deze dan in een afgesloten vuilniszak in op school! De zakken kunnen 
op het podium neergelegd worden. 

Op 28 mei wordt alles wat ingezameld is, weer opgehaald door 
bag2school. Uiteraard hoort u dan zo snel mogelijk hoeveel wij met zijn 
allen hebben ingezameld. 

U doet toch ook mee?! 

Zaaien  

Op dinsdag 10 april en woensdag 18 april is de tuin-
man bezig geweest om met de kinderen de zaadjes 
in de aarde te stoppen. Een leuk detail: op 10 april 
was het nationale buitenles dag. Heeft u al gezien 
hoe leuk de schooltuin er nu bij staat? De bollen 
komen al mooi uit!  

 

Groep 7 heeft 
op dinsdag, 
woensdag en 
donderdag  
ontzettend 
hard gewerkt 
aan de entree 
toets.  

 

 

Op donderdag 
hebben ze sa-
men de ant-
woorden opge-
stuurd. Nu 
maar hopen 
dat de uitslag 
snel komt! 

Entree toets 



 

Pagina 3 

 

Kunstenaar in de klas 

Dode hoek workshop gr 6/7 


