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Beste ouders/verzorgers, 
 
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen 
spelen op school. We hebben gemerkt dat het voor iedereen prettig is als bepaalde 
vragen of opmerkingen per mail onder de aandacht worden gebracht.  
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u van ons een 
brief met de informatie die van belang kan zijn in de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website onder het 
kopje Maandinfo. Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen 
zodat u, als u op de datum klikt, de relevante informatie van die dag vindt.  
 

Algemeen 
Studiemiddag 
Donderdag 1 juni is er een studiemiddag, de werkers zijn die dag om 12:30 uur uit. 
KOM-gesprekken 
Dinsdag 20 juni en donderdag 22 juni zijn de KOM-gesprekken. Vrijdag 2 juni 
krijgen de werkers het formulier mee naar huis waarop u uw voorkeur dag kunt 
aangeven. Dit formulier hebben wij graag uiterlijk woensdag 7 juni retour. Vrijdag 16 
juni krijgt uw kind het verslag mee naar huis. 
Avondvierdaagse 
Dit jaar loopt de WP mee met de avondvierdaagse in Den Dolder van 6 t/m 9 juni. 
Er zijn weer veel ouders nodig om er een groot feest van te maken voor de 
kinderen. Wil je meehelpen met de catering of de coördinatie, kun je mailen 

naar myriamkaptein@ziggo.nl. 
Wennen in de nieuwe groep 
In de week van 12 juni gaat de nieuwe indeling voor het komend schooljaar naar de 
ouders van de instroomgroep, groep 2, 4 en 6. 
De werkers gaan op maandag 19 juni en op woensdag 28 juni wennen in hun 
nieuwe groep. Maandag 19 juni starten alle werkers in hun huidige groep om 9 uur 
gaan ze naar hun nieuwe groep. Op woensdag 28 juni kun uw kind ophalen bij de 
nieuwe groep. Op dat moment kunt u ook kennismaken met de groepsmedewerker. 

De groepen 1/2  
Koffieochtenden 
Vanaf dinsdag 6 juni  zijn de koffieochtenden in de onderbouw. U kunt dan onder 
het genot van een kopje koffie of thee een spelletje doen met uw kind en een 
praatje maken met de andere ouders. 
Dinsdag 6 juni: Anneke/ Gisella 
Donderdag 8 juni: Anita/Heidi  
Vrijdag 9 juni: Trudy en Wilma/Monique 
Donderdag 15 juni: Sella 
Tenstoonstelling 
In week 24 gaan de onderbouwgroepen naar de tentoonstelling van Fiep 
Westendorp in Kasteel Groeneveld , hierover krijgt u bericht. 
Afsluiting project Pluk van de Petteflet 
Op vrijdagmiddag 30 juni sluiten wij het project Pluk van de Petteflet af met een 
Stampertjesmiddag , nadere informatie volgt  nog. 
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De groepen 3/4  
Informatieochtend/avond Ronding  
Op dinsdagavond 6 juni, om 19.30 uur of op woensdagochtend 7 juni, van 8.45 tot 
10.15 uur een informatiebijeenkomst over het werken in groep 5 in de Ronding voor 
alle ouders van de huidige groep 4 werkers. 
Meer informatie volgt in een mail na de meivakantie. 
Kamp 
Op woensdag 14 en donderdag 15 juni is het kamp van 3/4.  Het kamp is 
donderdag 15 juni om 9 uur ’s ochtends afgelopen.  
Ouders van de 3/4 werkers zijn woensdag 14 juni van 14:00-15:00 uitgenodigd bij 
de circusvoorstelling, op het basketbalveld voor de bosrand. 
De brief over kamp volgt nog. 
Sportdag 
Dinsdag 20 juni heeft 3/4 een sportdag. Willen jullie  kind die dag in sportkleding 
naar school laten gaan, 's ochtends goed insmeren en voldoende drinken 
meegeven? 

De groepen 5/6 
Sportdag 
Dinsdag 13 juni hebben de werkers van 5/6 een sportdag, deze wordt verzorgd 
door ‘Mens en de Bilt’. 
Wij hebben voor de begeleiding 12 ouders nodig. Hierover krijgt u een mail van de 
groepsmedewerker van uw kind. 
Catharijneconvent 
In 5/6 zijn we gestart met een geschiedenisproject. Op 14 en 16 juni gaan de 
groepen naar Catharijneconvent in Utrecht. Het museum zorgt voor vervoer met 
een bus. 
De exacte tijden moeten nog door het museum worden doorgegeven.  
Per groep hebben we 4 ouders nodig om groepjes te begeleiden. 
Meer informatie volgt per mail. 
Werkstukken 
Op 29 mei starten we in 5/6 met de werkstukken. Dit begeleiden wij op school en 
hebben daar verschillende vormen voor. 
De presentatie van de werkstukken doen we door middel van een 
werkstukkenmarkt. Alle kinderen in 5/6 verzorgen dan een eigen kraampje.  
Hiervoor hebben ze nodig: een kleedje voor op hun tafel, en wat attributen om hun 
werkstuk gezellig aan te kleden, maar geen snoep. 
De presentaties zullen gehouden worden op vrijdag 23 juni vanaf 14:30 uur. 
Alle ouders zijn welkom. 
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De groepen 7/8 
Kunstcentraal 
In de maand juni gaan alle groepen naar een voorstelling van Kunst centraal. De 
voorstelling gaat over "Brieven in de oorlog" en is in De Bilt bij het oude woonhuis 
van Jits Bakker. Via de mail krijgen alle ouders de vraag om mee te fietsen voor 
deze activiteit. 
Atletiekdag 

Dinsdag 30 mei is er een atletiekdag voor alle bovenbouwers op ons eigen terrein. 
De kinderen moeten makkelijk zittende kleding aan, denk ook aan schoeisel.  
Voldoende eten en drinken meenemen. Denk ook aan zonnebrandcrème, indien 
van toepassing, en een petje. 
Laatste week groep 8 

In de laatste schoolweek (week 27, maandag 3 t/m vrijdag 7 juli ), nemen de 
achtstejaars afscheid. 
De week ziet er voor hen als volgt uit: 
maandagavond musical voor de ouders/verzorgers 19.15u-21.00u 
dinsdag normale schooldag 
woensdag Onder de Bogen, 's avonds diploma-uitreiking bij een werker uit groep 8 
thuis (uitnodiging volgt), in het bijzijn van alle achtstejaars ouders en de 
groepsmedewerker(s) 
donderdag en vrijdag zijn de achtstejaars in principe vrij, de achtstejaars zijn vrijdag 
wel welkom tijdens de Stichtingsdag. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin 
Teamleiders  
 


