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Bloeien…
Zo, de kampioenen “eitje tik” hebben zich weer bewezen vandaag. Wat is het altijd een feest
om die enthousiaste koppies te zien als de wedstrijd gaande is. En ook de bovenburen
genieten volop mee van het gejoel op het plein.
En als ik uit mijn raam kijk zie ik (naast een enorme vlek…) dat de grote boom weer frisse
blaadjes krijgt. Wat is de lente toch een fijn seizoen! En ook al maak ik me soms zorgen om
ons klimaat, die kinderen met korte broeken geven mij altijd het gevoel van vrijheid.
Met de lente komen ook altijd de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar: de
leerlingaantallen, het aantal leraren en ondersteunend personeel, de groepsverdeling, de
jaarplanning etc. Achter de schermen zijn we hier volop mee bezig. Zodra we dingen helder
hebben zullen we dat uiteraard ook met jullie gaan delen. De MR is hier uiteraard ook bij
betrokken. Met vertrouwen kijk ik uit naar alles wat de komende periode weer duidelijk gaat
worden op dit gebied.
Ik ben blij dat ik weer in het zadel zit!

Schoolfotograaf
Op woensdag 8 mei en donderdag 9 mei komt de schoolfotograaf foto’s maken van alle
leerlingen van onze school. Dit keer verzorgt Foto Blaauw uit Volendam de schoolfoto’s; zie
ook de bijlage bij deze Nieuwsbrief. Zij proberen de kinderen op een ontspannen en
ongedwongen manier te fotograferen; liefst buiten als het weer het toelaat. Door de andere
manier van werken, worden er deze keer geen foto’s gemaakt van broertjes en zusjes die nog
niet op school zijn.

Schoolreisje groep 1 t/m 3
Op woensdag 15 mei a.s. gaan de groepen 1 t/m 3 naar
speelpark De Holle Bolle Boom in Tuitjenhorn. We kunnen
daar heerlijk binnen en buiten ravotten op glijbanen,
speelattributen en nog veel meer. Uw kind hoort de hele
dag in een groepje van 5 of 6 kinderen, dat wordt begeleid
door een ouder of leerkracht. Ouders worden door de
leerkrachten uitgenodigd om als begeleider mee te gaan.
De kinderen worden gewoon om 8.30uur op school
verwacht. In de klas krijgen de kinderen hun laatste
instructies en daarna vertrekken we om 9.00uur vanaf de Pierebaan naar Tuitjenhorn. Let op:
in de middag zullen we rond 15.00 uur weer arriveren bij school. Helaas kunnen we niet
precies aangeven hoe laat we terug zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip. Ouders met kinderen
op de NSO: wilt u zelf afstemmen met de NSO wie de kinderen ophaalt?

Wilt u uw kind een tussendoortje meegeven? (fruit/koek en minimaal 3 pakjes drinken, geen
snoep!). Graag in een rugzakje met naam. In de bus wordt er op de heenweg en terugweg
een snoepje uitgedeeld. Voor de lunch wordt gezorgd (frites) en voor vertrek krijgen de
kinderen nog een ijsje. We verheugen ons op een fijne dag.
Met vriendelijke groet,
Wilma, Marion, Yvonne, Laura, Judith, Marieke en Mirella

Schoolreisje groep 4 t/m 7
Op woensdag 15 mei gaan we met de groepen 4
t/m 7 naar Linnaeushof!
Linnaeushof mag zich met recht Europa ’s
grootste speeltuin noemen. Hier spelen kinderen
nog écht. De ruim 350 speeltoestellen en
attracties bieden kinderen de mogelijkheid om
actief te spelen, waarbij het gebruik van de eigen
energie en de eigen fantasie voorop staan.
Linnaeushof bestaat inmiddels ruim 55 jaar en is altijd trouw gebleven aan dit concept van
actief vermaak. Tegelijkertijd hebben vele ontwikkelingen er voor gezorgd dat het aanbod van
speeltoestellen en voorzieningen ook blijft aansluiten bij de huidige normen en vooral wensen
van de bezoekers. Door goed na te denken over thematisering en het belang van het
rollenspel dat kinderen graag spelen is de beleving nog groter geworden. Daarnaast wordt er
geleidelijk ook meer ruimte gecreëerd voor interactief spelen. Door toestellen te plaatsen die
gebruik maken van moderne technologie ontstaat er een nieuwe variatie op het traditionele
spelen. Er wordt bij Linnaeushof veel zorg aan de veiligheid van de speeltoestellen besteed en
getraind personeel houdt een oplettend oogje in het zeil.
De kinderen worden om 8.30 uur gewoon in de klas verwacht. De groepen mogen deze dag
vrij rond lopen door het park. Uiteraard worden hier goede afspraken over gemaakt, zodat
het voor iedereen een top dag wordt! Rond 8.45 uur gaan we naar de bussen bij de
Pierebaan. Deze zullen om 9.00 uur vertrekken richting Heemstede/Bennebroek. We hopen
om 10.00 uur aan te komen in het park. In het park is ook een echte waterspeeltuin, met
klimrekken, sproeiers en glijbanen. Op maandag 13 mei zullen wij kijken naar de
weersverwachting en, via de app, aangeven of de kinderen zwemspullen mee mogen, zodat
ze in de waterspeeltuin kunnen spelen. Bent u benieuwd hoe dit eruit ziet? Ga
naar www.linnaeushof.nl -> park -> waterspeeltuin. Hier vindt u wat foto's en een leuk
filmpje.
Wat nemen we mee in de rugzak?
- Een tussendoortje.
- Lunch
- Voldoende drinken voor de hele dag.
- Eventueel schone kleding (er zijn een aantal waterattracties!).
- Bij mooi weer: zwemkleding!

Alle (rug)tassen graag voorzien van naam, dan is het meteen duidelijk wie zijn/haar tas
eventueel mist.
We zullen om 15.00 uur vertrekken. Wij hopen om 16.00 uur weer op school te zijn!
Houd de schoolapp in de gaten, hierop zullen de leerkrachten de verwachte aankomsttijd
bijhouden.
Ouders met kinderen op de NSO: wilt u zelf afstemmen met de NSO wie de kinderen ophaalt?
Ter begeleiding van deze leuke dag zullen de leerkrachten de komende weken ouders vragen
die ons het afgelopen jaar veel hebben geholpen. Hierbij wordt ook gekeken naar ouders die
voorgaande jaren al mee zijn geweest.
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een leuke dag hebben waarin ze zich de hele dag goed
voelen, zorgen wij voor een snoepje in de bus. Hierdoor houden wij het overzicht!
Wij kijken uit naar een leuke, spannende en gezellige dag!

Vakantie en vrije dagen
Goede vrijdag (19 april) en Tweede Paasdag zijn vrije dagen voor alle kinderen. Groep 1 t/m 4
is ook vrij van 23 t/m 26 april; de groepen 5 t/m 8 gaan dan wel naar school. Van 29 april t/m
3 mei zijn alle kinderen vrij.

Blijven lezen, ook in de vakantie
Onderzoek wijst uit dat langere vakantieperiodes kunnen zorgen voor een terugval in de
leerprestaties van kinderen op de basisschool. Om het succes van de leesontwikkeling
gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen dat deze terugval
optreedt, is het belangrijk om ook thuis nog regelmatig te lezen. Daarnaast geven wij u hierbij
wat leerzame sites waarbij uw kinderen met plezier zullen gaan oefenen op gebied van
rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Ze kunnen dit samen met u doen of zelfstandig.
We hopen dat u er iets aan heeft !
www.avilezen.nl
www.leestrainer.nl
www.woordkasteel.com

Belangrijke data
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april
Dinsdag 23 april t/m vrijdag 26 april
Maandag 28 april t/m vrijdag 3 mei
Dinsdag 7 mei
Woensdag 8 en donderdag 9 mei
Zondag 12 mei
Woensdag 15 mei
20 t/m 23 mei
Dinsdag 28 mei
Woensdag 29 mei

Vrij i.v.m. Goede Vrijdag
Vrij i.v.m. 2de Paasdag
Groepen 1 t/m 4 vrij
Meivakantie groep 1 t/m 8
MR-vergadering
Schoolfotograaf
Moederdag
Schoolreis groepen 1 t/m 7
Week van de Avondvierdaagse
OR-vergadering
Gouwzeeparade groepen ½ blauw, 4 en 7

Ingekomen bericht:
Meivakantie in Theater de Purmaryn én meer leuke
jeugdvoorstellingen
Sprookjessprokkelaar de musical (6+) - Efteling theaterproducties
Zo Zo 21 april om 13.30 en 16.00 uur
De leuke efteling sprookjesmusicals zijn ook in de Purmaryn te zijn. Beleef de spannende
avonturen van 12-jarige sterre die aan de rand van het bos woont. – met deelname van
Purmerendse kinderen!
Kaarten vanaf € 14,50
Tarzan – Ila van der Pouw (6+)
Wo 1 mei om 14.00 uur
Meester-poppenspeelster Ila van der Pouw komt na het succes van de GVR opnieuw met
een imponerende, tijdloze klassieker: Tarzan. Een voorstelling over wie je bent, waar je
thuis hoort maar bovenal over de moed om voor jezelf te kiezen.
Kaarten €10
Oorlogsgeheimen (9+)
Naar het boek van Jacques Vriens
Vr 17 mei om 19.30 uur
In 2012 werd deze voorstelling lovend ontvangen door pers en publiek. Op veler verzoekt
komt de voorstelling nu terug! Een tijdloos verhaal van twee goede vrienden in
oorlogstijd.
Kaarten: €15
De Kleine Zeemeermin de musical (4+)
Van Hoorne Entertainment
Vaar mee op de swingende muziekgolven naar de kleurrijke onderwaterwereld in dit
gloednieuwe, spetterende sprookje voor de hele familie!

Kom je verkleed naar het theater?
Kaarten vanaf € 17
Kijk voor meer informatie over de voorstellingen op de website van Theater de
Purmaryn. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste informatie? Meld u dan
aan voor de nieuwsbrief!

