
 

 
 
 
 
Algemeen 
Hopelijk heeft de meivakantie nieuwe energie 
gegeven voor de laatste periode van dit schooljaar.  
Binnenkort volgen er weer een paar vrije dagen 
vanwege Hemelvaart en Pinksteren. 
Tot dan hebben de Bijbelverhalen het thema “Naar 
wie luister jij?”  
Kinderen horen veel stemmen. Van de leerkracht, de 
ouders, vrienden, maar ook van influencers en 
beroemdheden. Wanneer luister je daar wel of juist 
niet naar? Wie laat jou de goede boodschap horen? 
Hoe klinken vrede, liefde en hoop? 
Dat levert soms interessante gespreksstof op. 
 
Kangoeroedag 
Op woensdag 18 mei organiseert DSO weer de 
jaarlijkse sportdag voor kleuters.  
De Giga-Kangoeroedag duurt van 8:30u tot 12:00u en 
is dus onder schooltijd.  De kleuters gaan in 
verschillende kleine groepen een circuit met korfbal 
gerelateerde spellen, maar ook andere sportieve 
spellen af leggen.  
De begeleiding van de groepen wordt volledig door 
DSO geregeld, maar uiteraard zijn de leerkrachten er 
bij en kunnen ze een oogje in het zeil houden .  
Ook ouders zijn natuurlijk van harte welkom om te 
komen kijken!  
Aan het einde zal er een gezamenlijke afsluiting 
plaatsvinden. 
 
 

 
Sponsorloop 
Dinsdagmiddag 17 mei gaan we een sponsorloop 
houden. We proberen zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor onze twee sponsorkinderen: Isata en 
Harrison. 
Het geld dat eventueel over blijft, is voor de school. 
Het is de bedoeling dat de kinderen zich laten 
sponsoren door familie en kennissen. Alle leerlingen 
hebben hiervoor een sponsorformulier ontvangen. 
Voor een -van te voren afgesproken- bedrag lopen ze 
rondjes op een parcours dat uitgezet aan Het 
Noorseplein. 
 
 
 
 
 
 
 

Maatregelen: 
Alle coronamaaregelen zijn van de baan. 
Het gebruik van de nooddeuren was een ideale 
noodoplossing.  
Maar deze deuren zijn niet bedoeld voor structureel 
gebruik en de toegang, zeker bij gr 7/8 is niet ideaal. 
Sinds afgelopen maandag komen alle leerlingen weer 
via het schoolplein de school binnen. 
Het schoolplein gaat om 8.15 u open. De fietsen 
kunnen dan in het fietsenhok gezet worden.  
Om 8.20 u gaat de deur open en gaan de leerlingen 
naar binnen. Ze wachten dus niet buiten, maar mogen 
bij aankomst naar binnen naar hun eigen lokaal. 
 

Rommelvlietdag 
In de vorige nieuwsbrief vond u informatie over de 
Rommelvlietdag. Deze houden we op zaterdag 11 
juni. U bent die dag van harte welkom om met uw 
kinderen, vrienden en familie langs te komen! 
Natuurlijk mag u ook een kraam huren om zelf spullen 
te verkopen. 
 
Bijlagen 
Op verzoek vindt u na de nieuwsbrief enkele bijlagen. 

- boerderijdagen 
- Dieren en natuur tekenen 

 
 
Agenda 
Di 17 mei  middag: sponsorloop 
Wo 18 mei   Kangoeroedag 
Wo 18 mei   MR-bijeenkomst met bestuurder 
Do 26 mei   Hemelvaartsdag, vrij  
Vr 27 mei   vrije dag 
Wo 1 juni   CJG-inloop 8-9 u  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
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