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Vanuit het team: 
Margedag op donderdag 26 april 
In tegenstelling tot eerdere berichten 
hebben we donderdag 26 april geen 
margemiddag, maar een margedag. 
Tijdens deze dag gaan we alvast aan de 
slag met hoe we het komende schooljaar 
zullen gaan inrichten. Hierover wordt u 
zo spoedig mogelijk 
inhoudelijk geïnformeerd. Alle kinderen 
zijn dus de hele donderdag vrij. Ook zijn 
alle kinderen vrijdag 27 april vrij, 
aangezien het dan Koningsdag is. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
HS in beweging 
Er zijn op dit moment ruim 500 kinderen 
met een account, het aantal loopt 
gelukkig langzaam op en er zijn ook 
steeds meer aanbieders zoals 
sportverenigingen, de bibliotheek, het 
Kielzog en muziekschool De Notenboom. 
De digitale sportpas is een prima 
instrument om de kinderen zoveel 
mogelijk mogelijkheden aan te bieden op 
het gebied van sport en cultuur.  

 
Vastenactie afsluiting 
We hebben de vastenactie fantastisch 
afgesloten. Uiteindelijk hebben we een 
bedrag van € 542,06 opgehaald voor 
Zambia. Dankzij de inzet van alle 
kinderen in de school en de grote 
opkomst tijdens ''smullen voor Zambia'' 
is dit een groot succes geworden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koningsspelen 
Vrijdag 20 april doen we met de hele 
school mee aan de Koningsspelen. Half 
negen starten wij met een ontbijt in de 
eigen groep. Daarna gaan we diverse 
spelletjes doen op het plein. Tussen de 

middag 
komen de 
kinderen 
gewoon thuis 
en ’s middags 
zien we de 
groepen 5, 6, 
7 en 8 weer 
terug. Tijdens 

de Koningsspelen zijn we sportief bezig, 
dus makkelijke kleding is handig. Voor 
het ontbijt wordt gezorgd. De kinderen 
moeten zelf even eten/drinken 
meenemen voor  de 10.00 uur pauze. 
Groep 1 is welkom, wel even aangeven 
bij de leerkracht. Als u mee wilt helpen 
bij de spelletjes, graag! Aanmelden kan 
bij de leerkrachten.  
 

Vanuit de groepen: 
Groep 1 en 2 
In groep 1-2 zijn we vorige week gestart 
met het thema: lente & de dieren om je 
heen. De woordenschat die bij dit thema 
hoort is: krokus, narcis, bloembollen, 
bloesem, tak, knop, steel, sneeuwklokje, 
tulp, blauw druifje, schaap, lam, koe, 
kalf, kip, kuiken, varken, big, paard en 
veulen. Als opening 
van het thema 
hebben we een 
lentewandeling door 
de buurt gemaakt. In 
de klas hebben de 
kinderen de 
huishoek veranderd 
in een 
bloemenwinkel. 
 
Op vrijdag 20 april doen wij met de hele 
school mee aan de Koningsspelen. Groep 
1 is normaal gesproken op vrijdag vrij, 
maar mag deze ochtend ook meedoen. 
Graag even aangeven bij de leerkracht of 
uw kind deze ochtend aanwezig is, zodat 
hier rekening mee kan worden gehouden 
i.v.m. het maken van de groepjes. 
 

Groep 3 
3 weken geleden zijn wij begonnen met 
rekenen op de iPad. 
Om dit goed te kunnen inzetten is het 
van belang dat uw kind elke dag de iPad 
meeneemt naar school. 
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Groep 4 en 5 
We hebben de komende periode een 
aantal leuke activiteiten. 
- vrijdag 13 april gaan we met groep 4 
naar het Kielzog om kennis te maken met 
verschillende instrumenten. 
- Woensdag 18 april komt het Kielzog bij 
ons in de klas voor een leuke workshop. 
- maandag 23 april gaan we naar het 
Kielzog voor de voorstelling van de GVR. 
- Woensdag 25 april gaan we naar de 
NME voor een wateronderzoek. 
 
Een drukke, maar leuke periode voor de 
boeg. 

 
Groep 5 en 6 
23 april toets topografie Nederland. We 
leren de provincies en de hoofdsteden. 
 

Groep 6 en 7 
We gaan deze week in groep 6/7 alvast 
voor Moederdag aan de slag. Helaas 
moeders, jullie mogen de komende 
weken even niet in de klas. 

==================== 
 
Indien u nog vragen hebt n.a.v. deze 
nieuwsbrief of over de dagelijkse gang 
van zaken op school, loop dan gerust de 
school binnen en ga in gesprek met de 
leerkracht en/of de directeur. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Team St. Gerardus Majella 


