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Vanuit de directie 
Wat een gezellig feest was het vorige week  
vrijdag op school! Kinderen die verkleed  
kwamen, een speurtocht, een vossenjacht,  
gezelligheid, cadeautjes en lekkere dingen. Het 
was met recht een feest! 
Namens alle meesters- en juffen hartelijk dank! 
Volgende week sluiten we af met alweer een 
feest: de koningsspelen. Mocht u willen helpen, 
dan kunt u zich bij de leerkracht van uw kind 
opgeven.  
 
Na de koningsspelen start de vakantie Om 12.30 
uur zijn de kinderen vrij en kunnen  
genieten van een welverdiende vakantie! 
 
Avondvierdaagse 
In juni is het zover, dan kunnen jullie weer met 
school meelopen met de Avondvierdaagse. Dit 
jaar lopen we van dinsdag 5 juni t/m vrijdag 8 
juni de route van 5 km. 
 
Na de meivakantie komt er meer informatie 
over het inschrijven voor de kinderen.  
Wilt u als ouder meelopen , dan is het de  
bedoeling dat u vier avonden meeloopt met een 
vast groepje kinderen. De school heeft dit  
besloten om tijdens het lopen onderweg het 
overzicht te kunnen houden. Iedere begeleider 
weet voor welke kinderen hij/zij  
verantwoordelijk is.  
 
Groepjes worden later gemaakt als duidelijk is 
wie er allemaal meelopen en hoeveel  
begeleiders er zijn. Wilt u meelopen met de 
avondvierdaagse én dus een groepje  
begeleiden, dan kunt u zich tot uiterlijk 7 mei  
aanmelden via de mail bij juf Marjo 
m.vandervorm@csgdewaard.nl  
 
Wij hopen dat we met z'n allen een fijne,  
gezellige Avondvierdaagse zullen lopen en zien 
jullie aanmeldingen graag tegemoet! 

 

Schooltijden 
 
De stembiljetten met de vraag over de  
schooltijden zijn massaal ingeleverd, 
maar liefst 78% van de ouders heeft 
zijn of haar mening  
gegeven. Hartelijk dank daarvoor!  
Een enquête over schooltijden roept 
veel op. Lopende systemen thuis, met 
opa’s en oma’s, gastouders en BSO 
worden hierdoor allemaal beïnvloed. 
Dat vraagt wellicht van u als ouder 
enige creativiteit en/of flexibiliteit.  
 
De belangrijkste argumenten van de  
tegenstemmers zijn de afstand naar 
huis/opa en oma, de kortere tijd die 
beschikbaar is en  
hogere opvangkosten. Bij zowel Kids-
palace als bij de sport BSO zullen de 
‘extra’ vrije dagen voor de kinderen in 
het reguliere pakket  
opgenomen worden. Er worden geen 
losse  
extra dagen in rekening gebracht! 
 
Regelmatig worden er suggesties ge-
daan voor andere vrije dagen. Bijvoor-
beeld meer op  
vrijdag en maandag aaneengesloten, 
zodat je goedkoop een weekend weg 
kunt. Helaas mag je in één schooljaar 
maar maximaal 7x een gebroken 
schoolweek hebben, zoals sowieso al 
het geval is bij Pasen, Hemelvaart en  
Pinksteren. 

 
Aanstaande maandagavond komt de 
MR bij elkaar om keuzes te maken. 
Volgende week hoort u meer! 
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Activiteiten door anderen georganiseerd 
Koningsdag 
In het boekje van de oranje vereniging staat een verkeerd vertrekpunt genoemd voor de 
versierde fietsenoptocht. Het vertrekpunt voor de kinderen met versierde fietsen in de och-
tend is het Weegje (ipv Concordia) 
Training plezier op school 
St. Vivenz verzorgt dit jaar in opdracht van de Dienst Gezondheid en Jeugd de training Plezier 
op School voor kinderen uit groep 8. Als leerkrachten of ouders vragen hebben kunnen ze 
contact opnemen met Vivenz via telefoonnummer 088 1237000 of middels de website 
www.vivenz.nl. 
In de bijlage vindt u de flyer. 
 

Activiteiten door school georganiseerd 

 

Datum Groep activiteit 

16-4 
16-4 

4a,5a,8a 
7a, 7b 

gitaarlessen van meester Jago 
Bezoek Indië-monument 
 

17-4 groepen 5/6 natuurpad 
 

17-4 groepen 8 middag: tennislessen 

17 en 18-4 groepen 8 IEP Eindtoets 

18-4 6a juf Femke werkt vandaag 

18-4 8a juf Willy werkt vandaag 

20-4 alle groepen Koningsspelen 

20-4 6a juf Corry werkt vandaag 

20-4 8a juf Femke werkt vandaag 

7-5 4a,5a,8a gitaarlessen meester Jago 

9-5 
 

groep 3 natuurpad 

9-5 Groep 1/2b Juf Jeanette werkt 

 
Wij wensen u een hele fijne vakantie! 

Team De Bouwsteen 
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