
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO 10       donderdag 4 april  2019 

************************************************************************************************
 

Belangrijke data 

Wo 10 apr:  Open Ochtend en Palmpaasstokken     

                     maken 

Do 11 apr:  Studiedag; de leerlingen van  

                    gr 1-2-3-4 zijn vrij   

Vr 12 apr:  Koningsspelen in Schalkwijk 

Wo 17 apr:  Gr 6-7-8 naar Oorlogsmonument 

Do 18 apr:  Paasfeest 

Vr 19 apr t/m vr 3 mei:  Meivakantie 

Wo 8 mei:  Hoofdluiscontrole 

Wo 8 mei:  Techniekfabriek voor gr 6-7-8 

 

 

 

Verjaardagen  

5 apr:  Teun Vernooij 

7 apr:  David Korver 

11 apr:  Chimène de Ligt 

21 apr:  Kyan Kasteleijn 

23 apr:  Donna den Otter 

1 mei:  Noortje Vernooy 

8 mei:  Mirte Spithoven 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Koningsspelen 2019 

Dit schooljaar zijn we uitgenodigd door de 

brandweer van Schalkwijk om daar de 

Koningsspelen te vieren, vanwege hun 150 jaar 

bestaan. 

Dat doen we samen met de St. Michielschool 

(Schalkwijk) en het Mozaïek (Tull en t’ Waal) 

De voorbereidingen zijn al in volle gang; het 

belooft een spetterende dag te worden!! 

De groepen 1 t/m 4 hebben een 

ochtendprogramma. De groepen 5 t/m 8 

hebben een dagprogramma. Deze leerlingen 

krijgen ook een verzorgde lunch.  

Voor alle kinderen geldt dat ze deze dag om 

8.15 uur op school aanwezig moeten zijn. 

We vertrekken dan met auto’s vanaf school, 

omdat we om 8.30 uur worden verwacht in 

Schalkwijk. 

We zijn nog op zoek naar ouders die willen 

rijden, wie zou er willen brengen en/of halen? 

Graag aanmelden bij Annet of Anne. 

De leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen om 

12.00 uur weer opgehaald worden. 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen om 

14.00 uur worden opgehaald. 

 

We hopen op een prachtige dag! 

 

 
 

 



 

 

Verkeersremmende maatregelen aan de 

Beusichemseweg 

We hebben bericht gekregen van de gemeente 

Houten. Het plan is om van 20 mei tot 26 juli de 

verkeersremmende maatregelen uit te gaan 

voeren op de Beusichemseweg, o.a. voor de 

school. 

We hebben er lang op moeten wachten en we 

hopen dat het nu echt gaat gebeuren! 

 

Koffieochtenden 

De afgelopen koffieochtenden waren op een 

dinsdag of een donderdag gepland. 

We hebben gemerkt dat dit voor veel ouders 

geen handige dagen zijn. 

De koffieochtend van donderdag 6 juni willen 

we daarom verplaatsen naar woensdag 22 mei. 

We hopen dat er dan weer veel ouders zin 

hebben in koffie of thee en even tijd hebben om 

mee te denken over allerlei schoolzaken. 

 
Palmpasen 

Zondag 14 april is het Palmzondag. De kinderen 

van groep 1 tot en met groep 5 maken hiervoor 

op woensdag 10 april (10.45u) Palmpaasstokken 

op school.  

Neemt iedereen voor 10 april een houten kruis 

mee naar school? Versiering voor de 

Palmpaasstok mag ook meegebracht worden. 

De kinderen van groep 1 en 2 mogen hun 

Palmpaasstok zelf houden. De andere kinderen 

geven hem, volgens de traditie, weg aan 

iemand in ’t Goy die een hart onder de riem kan 

gebruiken.  

Naam en adres krijgen de kinderen van 

Oudercommissie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen  

Op donderdagmorgen 18 april vieren we met 

de kinderen het Paasfeest.  

’s Morgens starten we met een kleine viering in 

het groep 1-2-3 lokaal (dit is alleen voor de 

leerlingen). In deze viering blikken we terug op 

de Vastenactie en behandelen we het 

Paasverhaal.  

Daarna gaan we met zijn allen naar buiten voor 

een speurtocht! Na de speurtocht worden de 

kinderen door de oudercommissie getrakteerd 

op een heerlijke Paaslunch.  

De kinderen hoeven voor deze dag dus géén 

lunch mee naar school te nemen.  

Wél een tasje met daarin bord, beker en bestek, 

voorzien van naam (dit mag ook een dag van 

te voren). Voor een tien-uurtje wordt ook 

gezorgd.  

’s Middags zijn alle kinderen weer gewoon in hun 

eigen klas.  

We hopen op een mooi paasfeest!  

 

 
 
 
 


