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               VERJAARDAGSVIERING 

 MADELIEFJES, KEIERS EN  PINGUINPOOL 

Vrijdag 7 juni aanstaande vieren de stamgroepleerkrachten en stagiaires 
hun verjaardagen in de groepen. Wij zouden het leuk vinden als de 
kinderen feestelijk/verkleed naar school komen. De kinderen mogen 
speelgoed mee naar school nemen, waar samen mee gespeeld kan 
worden 's middags. (Geen speelgoedpistolen en gameconsoles). De 
kinderen eten deze dag gewoon fruit van thuis op school.  
De leerkrachten zorgen voor een feestelijke lunch! 
Daphne en Anouk (Pinguinpool), Lianne en  Willem (Madeliefjes) en 
Chantal (Keiers).   
 

                                    KINDERPARACETAMOL 

Oproep: Willen de ouders van groep 2 doorgeven of wij bij uitzondering 
hun kind(eren) mogen voorzien van kinderparacetamol i.v.m. komende 
schoolkamp). 
 

                 ALLERGIE – DIEET MEDICIJNEN 
Wij hebben nog maar een paar reacties mogen ontvangen na de oproep 
dieet, medicijngebruik en allergien van uw kinderen (én ook van ouders 
die meegaan op schoolkamp), vandaar nogmaals de oproep: 

 
Wij willen graag een update van alle kinderen, m.b.t. allergieën, 
medicijngebruik en/of diëten. 
Graag willen wij óók weten of wij uw kind(eren), uiteraard indien nodig, 
een Paracetamol mogen geven.  
Van de ouders, die komend schooljaar meegaan op schoolkamp, wil de 
kookploeg graag weten of zij bepaalde producten niet mogen. Graag 
z.s.m. een email naar Delphine (administratie) via dvansanten@o2a5.nl 
 

             GEZAMENLIJKE WEEKSLUITING 

                    VERPLAATST  
We hebben de gezamenlijke weeksluiting van Rommelpot en 
Zevensprong verplaatst van 14 juni naar 28 juni . 
 

                               VRIJ NA PINKSTEREN 
Maandag 10 juni is het tweede Pinksterdag.  Dinsdag 11 en woensdag 12 juni heeft het team  2 studiedagen.  

Alle kinderen zijn dan in totaal 3 dagen vrij.  

3 juni 2019 

   AGENDA 

 

 Ma. 10 juni 

Tweede Pinksterdag 

Alle kinderen vrij 

 Di. en Wo. 11 en  12 juni 

Studiedag leerkrachten 

ALLE kinderen vrij 

 Do. 13 juni 

Info. Schoolkamp voor 

nieuwe ouders die meegaan 

 Vrij. 14 juni  

Schoolreisje gr. 1 en 2  

 Ma. 17 t/m 21 juni 

Verkeersweek 

 Ma. 17 t/m do. 22 juni 

Avond-4-daagse 

 Vrij. 21 juni  

Weeksluiting hal 

Thema: Verkeer 

 Vrij. 28 juni 

Juffendag Vlindervolk en 

Bijenkorf 

 Vrij. 28 juni 

Weeksluiting  

Rommelpot en Zevensprong 
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                                           KLUSOCHTEND 

Zaterdagochtend 15 juni vanaf 9:00 tot 12:00 uur is er weer een klusochtend op school. Voor binnen staan nog 
een paar kleine klusje op de lijst. Echter de meeste handen hebben we nodig voor het opvrolijken van het 
schoolplein door o.a. het verven en schuren van bepaalde delen van de nieuwe hekjes en de plantenbakken. 
Heb je tijd en zin om te helpen? We zien je graag in je klusoutfit op het  schoolplein om 9:00 uur. 

                   BSO (BUITEN SCHOOLSE OPVANG)  
Vorige week is de BSO ( Buiten Schoolse Opvang) van 8 t/m 12 jaar verplaatst naar de ruimte aan de Tiendweg 
(waar in het verleden Kiekeboe heeft gezeten). De bovenbouw kinderen vertrekken daar naar toe, omdat er te 
weinig ruimte is in het gebouw.  
Vanaf deze week gaat de jongste BSO groep van 4 t/m 7 jaar verhuizen naar de boven ruimte van de taartpunt 
in het gebouw. 

                                       SOLLICITATIEGESPREKKEN  
Afgelopen dinsdag zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd voor de 3 vacatures die op onze school ontstaan. We 
hebben verschillende kandidaten gesproken en proberen deze week met de sollicitatiecommissie tot een 
voordracht te komen. 

             

                          THEEMIDDAG BIJ DE KEIERS 
Donderdag 6 juni is er een theemiddag bij de Keiers, ouders komen na schooltijd theedrinken en krijgen 
informatie. 

                                         KEUZECURSUS 
Tijdens de Keuzecursus is er door kinderen en hulpouders heel veel werk verzet om de moestuin en het plein te 
ver-groenen. Dat is mooi gelukt met verschillende plantenbakken en het inrichten van het insectenhotel en 
daaromheen een ‘weiland’ van planten. De gemeente heeft gratis grond aan ons verstrekt en binnenkort gaat 
van der Zouwen alle onveilige plekjes/tegels aanpakken zodat het plein er weer mooie en verzorgd uitziet. 
Op zaterdagochtend 15 juni gaan de klussen- en tuinouders verder met het gladschuren van de plantenbakken, 
het aanbrengen van gezellige kleurtjes op de buitenkant etc. 

                                        VISLESSEN 
Op maandag 3 juni heeft de Rommelpot  visles gekregen van de visclub  uit Leerdam. Aansluitend hebben zij ook 
nog gevist. 
De Zevensprong zal op 17 juni dezelfde lessen krijgen en ook in de middag gaan vissen met elkaar. 

                                  SCHOOLREIS GROEP 1 EN 2 
Op vrijdag 14 juni gaan groep 1 en 2 met de bus op schoolreis naar 
 ‘Speelpark Oud Valkeveen’ in Naarden. 
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                                VERKEERSWEEK 17 T/M 21 JUNI  
In deze week staat de hele school in het teken van het thema: ‘Verkeer’.  
In de onderbouw zijn we daar al een aantal weken mee aan het werk. We sluiten deze 
week af met een verkeersles op het schoolplein en op de parkeerplaats. 
Donderdag 20 juni krijgen de groepen 1 t/m 3 op het plein een oversteekles.  
Vrijdag 21 juni krijgen groep 4 t/m 8 fietslessen. Deze dag moeten de kinderen hun fiets 
meenemen.  

Er zal deze dag een stuk parkeerplaats worden afgezet om de fietsles neer te zetten. Wil iedereen daar rekening 
mee houden!!! 
 
Voor deze lessen zijn we nog op zoek naar ouders die ons kunnen helpen. Geef je op bij onze verkeersouders 
Rita (moeder van Diego en Aguiro) of Andrea (moeder van Twan, Bram en Iris).  
Je kunt je ook opgeven bij Eline (Vlindervolk) of Sonja (Bijenkorf). 
Op vrijdag 21 juni is er een weeksluiting in de hal, deze begint om 13:30 uur. 
Iedereen is daarbij van harte welkom!!!   

 
A.s. vrijdag vieren de stamgroepleerkrachten en stagiaires van de Madeliefjes, De Keiers en de Pinguinpool hun 
verjaardagen in de groep. We zouden het leuk vinden als de kinderen feestelijk/verkleed naar school komen. De 
kinderen mogen speelgoed mee naar school nemen, waar samen mee gespeeld kan worden 's middags. (Geen 
speelgoedpistolen en gameconsoles). De kinderen eten deze dag gewoon fruit van thuis op school.  
De leerkrachten zorgen voor een feestelijke lunch! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Daphne en Anouk (Pinguinpool ), Willem en Lianne (Madeliefjes) en Chantal (Keiers). 
 

      JUFFENDAG VLINDERVOLK EN BIJENKORF  
Op vrijdag middag 28 juni vieren wij, stamgroepleerkrachten en stagiaires, onze 
verjaardagen. Wij zouden het leuk vinden als de kinderen die dag feestelijk gekleed op 
school komen. 
 

                                 GEEN  VRIJ 3 JULI GR.3 EN 4 

In tegenstelling tot eerder berichtgeving moeten de kinderen van groep 3 en 4 op woensdag 3 juli gewoon naar 
school.  

 

                                            WIJZIGINGEN 
Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. 

doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 
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                                 AVONDVIERDAAGSE 
Beste ouders en/of verzorgers en kinderen, 

Het is bijna weer zover, de Avond-4-daagse komt er weer aan:  
Maandag 17 tot en met donderdag 20 juni! 

Het inschrijfformulier (zie hieronder) kan in de groene brievenbus van 
de Oudervereniging in het halletje worden achtergelaten. De kosten 
zullen door de Oudervereniging worden betaald, waardoor de 
deelname gratis is. UITERSTE INLEVERDATUM WOENSDAG 5 JUNI!! 

Startplaats: Startplaats is vanaf het terrein van de Lingebolder, 
Koningin Emmalaan 84,het wooncomplex voor  verstandelijk gehandicapten aan de Koningin Emmalaan. 
 
Starttijden:   5 km: maandag t/m woensdag om 18.15 uur en donderdag om 19.00 uur  
                     10 km: maandag t/m donderdag om 18.00 uur 

Wij willen de ouders/verzorgers van de kinderen die meelopen er op wijzen dat zij zelf de verantwoordelijkheid 
dragen voor het meelopen van hun kind. De organisatie is niet in staat om de zorg en aandacht voor een kind 
dat alleen meeloopt te garanderen. Mocht het zo zijn dat u een keer niet mee kan lopen, dan dient u zelf voor 
vervanging te zorgen zodat uw kind alle avonden onder begeleiding van een ouder meeloopt. 

Natuurlijk hopen wij weer op veel sportieve Wilgenhoekers en gaan we er weer een paar gezellige avonden van 
maken!!!!! 

Inschrijfformulier Avondvierdaagse 

Naam:                       ________________________________________________________ 

Geboortejaar:         _________________________________________________________ 

Naam stamgroep:  _________________________________________________________ 

Hoeveel km:            _________________________________________________________ 

Hoeveelste x wordt dit:   ____________________________________________________ 

Mobielnummer ouder:    ____________________________________________________ 

In principe alle dagen aanwezig: ja nee, nl afwezig op: _____________________________  
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