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HERINNERING!!! 
Het is de laatste week dat u zich kunt opgeven als hulp bij de schoolreis. 
Alle hulpouders (dit zijn de ouders die regelmatig meehelpen op school, b.v. klassenouders, OR, 
MR, pleinwacht, computeren, (voor)lezen, etc.) worden in de gelegenheid gesteld om mee te gaan 
met de schoolreis op 18 juni.. 
Welke hulpouders kunnen en willen graag meehelpen met de schoolreis?  

KLIK HIER om u aan te melden.  
Uw mobiele telefoonnummer is belangrijk i.v.m. bereikbaarheid op de dag zelf. Geef dus het 
nummer op waarop we u zouden kunnen bereiken op de dag van het schoolreisje.  
U wordt niet ingedeeld in het groepje bij uw eigen kind.  
De aanmelding kan tot uiterlijk 20 maart. Na 20 maart krijgt u dan bericht. 
 De schoolreiscommissie.  
 

HULPOUDERS GEZOCHT KONINGSSPELEN 2020  
Op vrijdag 24 april worden onze Koningsspelen weer gehouden. Voor de groepen 1 t/m 4 worden 
deze gehouden in en rondom onze school. Voor de groepen 5 t/m 8 worden deze gehouden op de 
sportvelden van DVV.  
 
Voor de groepen 1 t/m 4 zijn wij op zoek naar veel hulpouders die er samen met ons een sportieve 
ochtend van kunnen maken. Uw hulp is nodig van 09.15 t/m 12.00 uur. Heeft u tijd en zin, geef u 
dan op door op DEZE LINK te klikken:  
U wordt niet ingedeeld bij het groepje van uw eigen kind!  
 
Voor de groepen 5 t/m 8 zijn we ook op zoek naar hulpouders die een groepje willen begeleiden. 
De sportdag vindt plaats van 10.00 tot 14.00 uur. Daarnaast zijn we op zoek naar een aantal 
hulpouders die op de fietsroute naar de sportvelden willen helpen oversteken op een aantal drukke 
kruispunten.  
U wordt niet ingedeeld bij het groepje van uw eigen kind!  
Om deze dag goed te laten verlopen, hebben we veel hulp 
nodig. U kunt zich via DEZE LINK opgeven.  
Met vriendelijke groet, 
De sportdagcommissie 
 
PASEN 
Beste ouders/verzorgers, 
Vooralsnog staat op donderdag 9 april een Paaslunch in de klas gepland. In de week van 23 maart 
zal de inschrijflijst voor deze lunch via Parro opengezet worden. De kinderen moeten een bord en 
bestek meenemen. Graag voorzien van naam. 
Met vriendelijke groeten, de Paascommissie 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  

 

10-13 april Goede Vrijdag en 2e Paasdag 

14-16 april Cito eindtoets gr. 8 

24 april Koningsspelen 

25 april t/m 10 mei Meivakantie inclusief koningsdag 
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