
Weekopening  Weeksluiting hal Weeksluiting in 
de groep 

Presentatie  Podium  Hal 

 Van 13:45-14:15 
uur 

   

 22-03 
Tentoonstelling  
Glas van 13:30-
14:15 uur 

 Alle kinderen kunnen 
hun ouders rondleiden 
door de school 

Alle lokalen van de 
stamgroepen en de 
hal 

     

 29-03  Bijenkorf+ Pinguinpool  Madeliefjes+ Keiers 
+ Pinguinpool 

  12-04   

15-04 Pasen   Paaswerkgroep   

 10-05   Keiers + Zevensprong  Rommelpot + 
Vlindervolk 

 17-05   Rommelpot + 
Madeliefjes  

Pinguinpool + 
Bijenkorf  

     

  07-06   

 14-06 (geen 
kleuters, op 
schoolreis) 

 Bijenkorf + Vlindervolk  Rommelpot + 
Zevensprong  

17-06 Verkeersweek     

 21-06  Rommelpot + 
Vlindervolk  

Madeliefjes + Keiers 
+ Zevenspong 

 groen    

25 -06 Dinsdag! 10:30 uur 
presentatie  
Duckstad kinderen 

 Midden- en 
bovenbouwkinderen 
van Duckstad 

 

     

  28-06   

 05-07  Zevensprong + 
Pinguinpool  

Bijenkorf+ 
Vlindervolk  

 

Beste ouders, 

We hebben met het team en de kinderraad de opzet van de weekopeningen en weeksluitingen aangepast. 

U kunt zien wanneer de groep van uw kind aan de beurt is om de weeksluiting te verzorgen. ( Deze aanpassing 

hebben we gedaan, omdat het steeds drukker wordt en onrustig in de hal. 

Ouders hebben aangegeven dat ze graag willen weten wanneer de groep van hun kind in de spotlights staat. 

Dat kunt u in dit schema zien: 

* De groepen in het groen staan op het podium. 

* De groepen in het zwart zorgen voor de presentatie die middag.  

Ouders zijn van harte welkom, maar het dringende verzoek is, om niet op de vaste vloerbedekking te gaan zitten 

achteraan op de krukken, want de kinderen hebben ook deze ruimte nodig om te zitten. Dus graag vanaf de pilaren 

de ruimte voor de ouders gebruiken. 

Om alles goed te kunnen horen, is het wel van belang om aandacht te hebben voor wat er op het podium gebeurd. 

Mocht uw (kleine) kind storend gedrag vertonen dan graag even uit de ruimte gaan, want andere mensen ervaren 

dat als storend en we willen graag dat iedereen kan horen wat er wordt gezegd. 

Alvast heel hartelijk bedankt voor de medewerking! 

 


