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Jarigen in de periode van: 

31 mei t/m 14 juni 
Wijziging in kalender 

In de ouderkalender staat de avondvier-

daagse op 5 t/m 8 juni gepland en de daar-

bij behorende inloop waarbij de kinderen 

tot 9.00u mogen inlopen.  

Echter de avondvierdaagse is verplaatst 

naar 12 t/m 15 juni, dus ook de inloop op 

13, 14 en 15 juni.  

 

Kwan gr 5 

Wah gr 5 

Julian gr 8 

Aaisha gr 1/2 a 

Elena gr 6/7 

Mex gr 4/5 

Levi gr 6/7 

David gr 6/7 

Fleur gr 8 

Kateryna gr 5 

 

 
Wat hebben we een mooi bedrag opge-

haald met elkaar met de bag2school actie! 

Bedankt voor alle inzamelingen. Wij laten 

z.s.m. weten waar we het geld voor gaan 

inzetten.  

Bag2school 
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Op woensdag 20 juni organiseren we voor de tweede keer het voetgangersexa-
men. De kinderen van groep 3 zullen voor het eerst deelnemen. De groepen 4, 5 
en 6 kunnen hun vervolgdiploma halen met aanvullende aandachtspunten. 
 

De leerlingen zullen in kleine groepjes onder begeleiding van een hulpouder een 
route nabij de school lopen. Tijdens deze route zullen de kinderen in verschillen-
de situaties oversteken. Naast de basisregels van het oversteken zullen ook vra-
gen gesteld worden over bijzondere verkeerssituaties.  
 

Op deze manier hopen we als verkeerscommissie een bijdrage te kunnen leveren 
aan de bewustwording en kennis over een veilige deelname als voetganger in het 
verkeer. 
 

We wensen alle leerlingen alvast een leerzame ochtend! 
De verkeerscommissie  

 

Voetgangersexamen 

BSO De Wilgen 

Wisten jullie dat BSO “de Wilgen” sinds maart gevestigd is in de Wilgen en dat wij de groep gaan uitbreiden 
naar 14 kinderen per dag! 

Hierbij een kijkje in een middag BSO. 

Een drinkmoment na school  Lekker spelen met elkaar               Wij hebben binnen en buiten activiteiten 

 

 

 

 

 

 
 
BSO “De Wilgen” heeft nog plek op maandag, dinsdag en donderdag voor 
kinderen van groep 1,2 & 3. 

Voor info: 
Smallsteps kinderopvang 
Simone Tamara Nederstigt 
Locatiemanager 
06-46370848 



 

Baby nieuws! 

Het is alweer even geleden, maar de afgelopen pe-
riode is er nog een baby geboren die wij nog niet 
hebben vermeld. 
 Tess Poortvliet 
 

Zij is het zusje van Sem uit groep 1/2a. 

 

 

 

En op maandag 28 mei is het broertje van Sefyia uit 
groep 1/2b geboren:  
 Mahir El Ouardi 
 

Wij wensen alle ouders en kinderen veel geluk 

Schoolreis 

Beste ouders van groep 1 t/m 8, 
 
Op dinsdag 3 juli hebben we ons jaarlijkse schoolreisje. Dit jaar 
gaan de kleuters naar de speeltuin in Santpoort. Zij hebben de 
speeltuin volledig voor zichzelf. De kinderen worden om 8.30 uur 
op school verwacht. Zij gaan om 9.00 uur met de bus naar de speel-
tuin en zullen rond 15.15 - 15.30 uur weer terug zijn op school. 
 
Naar aanleiding van het daverende succes van twee jaar geleden (survival), 
gaan we dit jaar weer voor een ‘doe-schoolreisje’. Door de prachtige plas bij 
ons in de buurt kunnen we een gaaf schoolreisje op locatie houden. All Sea-
son Sports zal deze dag verzorgen. De  kinderen van groep 3 t/m 7 gaan dit jaar een fantastische dag 
beleven vol met activiteiten bij de Toolenburgse plas. Deze activiteiten staan in het teken van samen-
spel en samenwerken. De activiteiten die de kinderen met elkaar gaan ondernemen zijn: opblaas – 
spektakel, handboogschieten, sterrenslag, zandkasteel bouwen, reuzenmemorie en touwtrekken. Bij 
elk onderdeel zijn instructeurs aanwezig die de kinderen bij het onderdeel begeleiden. Daarnaast lo-
pen leerkrachten en hulpouders met de kinderen mee. De kinderen kunnen vanaf 8.15 uur bij hun 
eigen leerkracht verzamelen bij de Toolenburgse plas. Dan zal er eerst een gezamenlijk moment zijn 
met de klas en vervolgens met alle kinderen samen. Deze mooie dag zal om 15.00 uur afgelopen zijn. 
U kunt uw kind om 15.00 uur bij de Toolenburgse plas weer ophalen. 
 
Overige informatie krijgt u tegen de tijd van de schoolreisje.  
 
Met vriendelijke groet, 
De schoolreiscommissie  

Met de hulp van ouders hebben de kinderen afgelo-
pen vrijdag weer diverse gezelschapsspelletjes ge-
speeld met elkaar. Naast het plezier bij het spelen van 
spelletjes, komen o.a. ook vaardigheden als het auto-
matiseren van tellen, oefenen met de dobbelsteen-
structuur, oefenen van de fijne motoriek, geheugen 
trainen, kleuren le-
ren, woordenschat 
uitbreiden, op je 
beurt wachten en 
omgaan met winnen 
en verliezen aan 
bod.  

Spelletjesochtend 
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