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Maandag 3 juni 2019 

 

Belangrijke data: 

 

 

Vr. 7 juni    Jeugdland Stad 

Vr. 7 juni    Studiemiddag (vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij) 

Ma. 10 juni    Tweede Pinkerstag 

Di. 11 juni    Start cito toetsen groep 3 t/m 7 

Woe. 12    Afsluiting brede school thema 

Ma. 24 juni    Studiemiddag (vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij) 

Do. 27 juni    Schoolreis groep 1 t/m 7 

 

    

      

Nieuws van de school 

 
Suikerfeest 

Verlof aanvragen voor het Suikerfeest is niet nodig. Het is van belang 

dat u een bericht naar de desbetreffende leerkracht stuurt over de 

afwezigheid van uw kind.  Verder geldt de normale procedure. Dit 

betekent dat als uw kind zonder bericht afwezig is, dat dit als ongeoorloofd afwezig wordt 

verwerkt. Wij wensen u alvast een fijn Suikerfeest.  

 

 

Jeugdland Stad 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen gaan wij op vrijdag 7 juni met alle leerlingen naar 

Jeugdland Stad. Wij doen daarom een beroep op u. Wij vragen u uw kind om 8.30 uur 

daar naar toe te brengen en om 12:00 uur weer op te halen. Wanneer u de handen 

ineen slaat en met elkaar het vervoer regelt wordt het een te gekke beleving voor de 

kinderen. 

Voor vragen en andere zaken omtrent Jeugdland Stad kunt u zich wenden tot de 

leerkracht van uw kind. 

 

Teamuitje 

Afgelopen woensdag hebben wij ons jaarlijkse teamuitje gehad. Wij zijn naar VVC-

Adventure in Almere Buiten geweest. De middag begon met een wedstrijd scootmobiel 

racen. Het team was in twee groepen verdeeld en deze moesten het tegen elkaar 

opnemen. Het volgende onderdeel was sumo worstelen. Dit leverde hilarische momenten 

op. Verder hebben wij nog rolstoel touwtrekken gedaan, levend tafel voetbal en 

gladiatoren gevecht. Wij hebben deze middag afgesloten met een hapje en een drankje. 

Tijdens het eten werd de strijdbijl weer begraven en ging het vooral over de leuke 

activiteiten en de grappige momenten. 

http://www.hetmeesterwerk.nl/
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Buitenspeeldag 2019 

Op woensdag 12  juni van 12.30 uur tot 16.00 uur is de Nationale Buitenspeeldag 2019. 

Ook in Tussen de vaarten besteden we hier aandacht aan. 

Op het grote plein naast het Meesterwerk pakken we weer uit. Met onder anderen een 

echte wipeout baan, een panna toernooi, freerunning workshops, een knutsel tafel, een 

goochelaar, een speurtocht, een peuterkleuter pleintje met spelletjes, een springkussen 

en een bezoek van de vuilnismannen en hun wagen. Om 13.00 uur zal de officiële 

opening zijn met een bezoek van de wethouder en optredens van de drum en zang 

workshop. 

Ik hoop dat jullie allemaal komen spelen woensdag 12 juni. 


