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1. Avond4daagse 

Wat een kanjers zijn al die kinderen, die 

ondanks de warmte de vele kilometers 

hebben gelopen deze week. Vanavond nog de 

laatste avond. Veel wandelplezier allemaal! 

Oudervereniging, heel erg bedankt voor het 

gezonde lekkers onderweg! Mede hierdoor 

bereiken de kinderen de eindstreep.  

2. Kamp groep 8 

Woensdag hebben we groep 8 uitgezwaaid 

voor hun reis naar Amerongen op de fiets! Zij 

hebben fantastische dagen gehad in het 

Amerongsebos en een educatieve excursie 

naar het Nationaal Militair Museum in Soest. 

Vanmiddag zijn alle kinderen weer 

aangekomen op school. Heel moe maar zeer 

voldaan! De komende weken gaan zij zich 

opmaken voor het afscheid van hun 

basisschoolcarrière.  

3. Studiedagonderbouw 

Vrijdag 8 juni is de laatste studiedag van dit 

schooljaar voor de onderbouw. Dit betekent 

dat de kinderen van groep 1 t/m 4 deze dag 

vrij zijn van school.  

4. Voortgang huisvesting Van Harte School 

Het is alweer even gelden dat u vanuit ons iets 

heeft gehoord over de beloofde 

ontwikkelingen op het gebied van huisvesting. 

Ook wij hebben enige tijd niets vernomen 

vanuit de gemeente tot afgelopen week. 

Als gevolg van de gemeentelijke verkiezingen 

en de nieuw te vormen coalitie binnen de 

gemeente worden er niet veel besluiten 

genomen. De opgestelde intentie 

overeenkomst samen met Kind&Co als onze 

partner voor de nieuwe huisvesting ligt te 

wachten op een handtekening.  

Hierna kunnen wij als partners verder in het 

samenwerkingsproces tot de gewenste 

huisvesting passend bij onze onderwijskundige 

wensen. 

De gemeente heeft de huisvesting van onze 

school wél opgenomen in het concept 

coalitieakkoord wat nu voorligt bij de 

gemeente. In een gesprek met de gemeente 

hebben zij ons laten weten dat ze de plannen 

voor onze huisvesting in één lijn willen 

ontwikkelen met de bestaande visie oude 

dorp. 

Wij hebben gevraagd naar een tijdsplanning 

hiervan, maar daar kunnen ze op dit moment 

nog geen uitspraak over doen. Ze zijn al wel in 

gesprek met meerdere betrokken bij het oude 

dorp om deze visie concreet uit te kunnen 

werken. 

Wij houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen en houden korte lijnen met de 

gemeente. Zodra wij nieuws hebben zullen wij 

dit direct met u als ouders delen. 

5. Uitslag Kangoeroe rekenwedstrijd 

 Dit jaar hebben 99 kinderen van onze school 

mee gedaan aan de Kangoeroewedstrijd. 

Voor de kangoeroewedstrijd kon ieder kind 

van groep 3 t/m 8 zich opgeven om mee te 

doen. 



 

Het is een wiskunde wedstrijd waar heel veel 

landen en scholen aan meedoen. En dit jaar 

was het voor de 25ste keer. De wedstrijd zelf, 

was al op 15 maart. 

Er zijn altijd  drie verschillende wedstrijden:  

Wizfun voor groep 3/4, Wizkid voor groep 5/6 

en voor groep 7/8 Wizsmart. 

Deze week kwamen er 2 grote dozen met 

prijzen en de uitslag binnen. Elk kind wat 

meegedaan heeft, is eigenlijk al een winnaar 

want alle kinderen krijgen een prijsje.  Ieder 

kind krijgt  een   certificaat met daarop het 

aantal gehaalde punten (in het totaal kun je 

100 punten halen, bij groep 3 moet je de 

punten verdubbelen want die maken maar 

een halve wedstrijd) een spelletje en een 

boekje waarin o.a. het spel wordt uitgelegd. 

Verder waren er extra prijzen voor de 3 best 

presterende leerlingen van elke groep. Het is 

altijd weer een feest om de prijzen uit te 

mogen reiken. Alle kinderen komen één voor 

één naar voren en krijgen luid applaus van hun 

klasgenoten!  

De best presterende leerling van onze school 

was dit jaar Flore Dane uit groep 6. Zij haalde 

91 van de 100 punten. Van harte gefeliciteerd 

met dit mooie resultaat Flore!  

6. LEGO en duplo in groep 3 

Voor de hele school hebben we nieuwe lego 

en duplo aangeschaft. Groep 3 was al heel 

enthousiast om hiermee te werken maar toen 

er een nieuwe duplobak in de groep kwam 

was het helemaal feest. De kinderen kregen 

de opdracht om samen te werken. Zo kunnen 

ze bijvoorbeeld een speeltuin, een racebaan 

of een circus maken. Zo was het best moeilijk 

om de draaimolen te laten draaien en de 

schommel heen en weer te laten gaan. Grote 

pret als de racewagen van grote hoogte naar 

beneden kon rijden. Grote attractie was het 

kanon dat echt iets om kon schieten. Het was 

erg leuk om de kinderen zo enthousiast maar 

ook serieus aan het werk te zien.  

7. Informatie over anti-pestprogramma’s 

In aansluiting op de berichten vanuit de media 

hebben wij voor u in de bijlage bij deze 

nieuwsbrief een brief opgesteld om u hierover 

te informeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


