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Vanuit de directie 
Aanmeldingen nieuwe schooljaar 
Momenteel ben ik druk bezig met de  
groepsindeling voor volgend schooljaar. Het is 
belangrijk voor mij om te weten, met hoeveel 
kinderen we na de zomervakantie starten. Hebt 
u een zoon of dochter die voor 1 oktober vier 
jaar wordt en nog niet ingeschreven is, dan 
vraag ik u dit zo snel mogelijk te doen.  
 
Laatste schooldag 
De laatste schooldag zal zijn op donderdag 12 
juli, we hebben dan een continurooster en gaan 
tot 14.00 uur naar school. Daarna start de  
zomervakantie op maandag 27 augustus is de 
eerste schooldag, we zien alle kinderen graag 
weer om 8.30 uur op school. De kinderen uit 
groep 8 nemen op woensdagochtend 11 juli 
afscheid van de school.  
 
Avondvierdaagse 
Aanstaande maandag krijgen de kinderen hun 
bewijs van inschrijving mee. Wilt u dit kaartje 
controleren? Op het kaartje staat voor de hoe-
veelste keer uw zoon/dochter meeloopt. Als dit 
niet klopt, graag voor vrijdag 1 juni doorgeven 
aan de leerkracht van uw kind. 

 

Start moestuin groep 7B 
 
Groep 7B is al een aantal weken in de 
klas aan de slag met de moestuintjes.  
Vorige week heeft HWL de moestuin-
bakken bij de fietsenstalling afgemaakt 
en heeft groep 7B daar afgelopen 
dinsdag de eerste plantjes ingezet.  
 
Voor het aanleggen van de moestuin 
hadden we een subsidieaanvraag bij 
de gemeente gedaan, in het kader van 
het project Jongeren Op Gezond  
Gewicht (JOGG). Deze subsidie hebben 
we toegewezen gekregen! Groep 7B 
zal het onderhoud aan de moestuin 
doen. Wij kijken uit naar de lekkere, 
frisse en gezonde salades! 
 

 

 
In de bijlage treft u de poster van Billy 
de Bever over gezonder leven. 
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Activiteiten door school georganiseerd 
Schoolreis 
Aftellen maar… nog ongeveer vier weken en dan gaan we op schoolreis! 
In deze nieuwsbrief leest u alle belangrijke informatie.  

 
De groepen 1 en 2 gaan op donderdag 21 juni naar 
Avonturen Boerderij Molenwaard.  
Om 9.15 uur worden de kinderen in de klas verwacht. 
Daarna worden ze per groep naar de bus begeleid.  
De kinderen krijgen op locatie voldoende te drinken en 
eten (rugzak is niet nodig).  
We verwachten rond 15 uur terug te zijn bij school.  
 
 
 

 
De groepen 3, 4 en 5 gaan op dinsdag 19 juni naar Ou-
wehands Dierenpark Rhenen.  
Om 8.15 uur worden de kinderen op de Trekdam ver-
wacht (parkeerplaats bij het zwembad/de sporthal). Om 
8.30 uur vertrekt de bus. 
Graag zoveel mogelijk te voet of per fiets komen. De 
parkeerplaats is niet toegankelijk voor auto’s.  
We verwachten rond 16.30 uur terug te zijn bij school. 
 
 

De groepen 6 en 7 gaan op donderdag 21 juni naar 
Bobbejaanland in België. 
We gaan de grens over en daarom vragen we u een 
kopietje van de ID-kaart van uw zoon of dochter in 
te leveren bij de leerkracht. Graag voor vrijdag 8 
juni. Ook deze groepen worden om 8.15 uur op de 
Trekdam verwacht (parkeerplaats bij het zwem-
bad/de sporthal). De bus vertrekt om 8.30 uur. 
Wederom geldt; graag zoveel mogelijk te voet of per 
fiets komen. De parkeerplaats is niet toegankelijk 
voor auto’s. We verwachten rond 17.00 uur terug te    

zijn bij school. 
 
Voor alle kinderen van groep 3 t/m 7 geldt; 

 De kinderen dragen hun schoolshirt (denk aan goed schoeisel).  
 De kinderen nemen voldoende drinken en een lunchpakket mee (liever niet teveel snoep).   
 Waardevolle spullen graag thuis laten en niet meer dan 5 euro zakgeld meegeven. 
 Bij zonnig weer graag ook flesje zonnebrandcrème meegeven.  
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Natuurlijk zijn er ook kosten aan deze gezellige dag verbonden. We vragen u dan ook om het juiste 
bedrag over te maken naar NL 62 RABO 0323021743 t.n.v. De Bouwsteen de naam van uw kind + 
groep voor vrijdag 8 juni. Bij voorbaat dank. 

Bedragen  
Groep 1/2: €24, - 
Groep 3/4/5: €27, - 
Groep 6/7: €27,50 

 
Niet-methode gebonden toetsen  
De komende weken worden de Cito-toetsen afgenomen. Wij gebruiken de toetsen om te 
kijken of we de goede dingen aanbieden en of de kinderen zich op hun eigen niveau  
ontwikkelen, zoals we van hen verwachten. We vinden het belangrijk dat alle kinderen vol-
doende leren en zich naar hun eigen kunnen optimaal ontwikkelen. Daarnaast kunnen we de 
toetsen gebruiken om te kijken of er bepaalde vaardigheden zijn waar de groep in zijn geheel 
heel sterk in is, of dat er vaardigheden zijn die meer aandacht verdienen.  
 

datum 
 

groep activiteit 

28 mei 1b-2b juf Maja staat voor de groep 

29 mei 4 natuurpad 

4 juni groepen 1 
en 2 

gastlessen Kunstgebouw 

28 mei 
4 juni 

4b gitaarles 
 

28 mei 4 juni 7a, 7b 
7a, 7b 

gitaarles 
gitaarles 

29 mei 6a juf Linda van Houwelingen neemt officieel afscheid van groep 6a als 
LIO. Wel zal ze nog een keertje invallen. 

30 mei - 1 juni 1/2c Juf Marianne staat voor de groep. 

31 mei 4a 
8a 

juf Sarina heeft cursus, juf Marjo vervangt  
juf Willy heeft cursus, juf Femke staat voor groep 8 

1 juni groepen 8 cursus rots/water: van po naar vo 

2 juni  Biwanto 

5 juni 7A-7B Natuurpad 

5 t/m 8 juni  avondvierdaagse 
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Activiteiten door anderen georganiseerd 
Kiwanis Kinderfeest  
  
Het Kiwanis Kinderfeest is al jaren een begrip in de regio. Dit jaar vindt dit mooie evene-
ment plaats op zaterdag 9 juni van 11.00 tot 17.00 uur en zoals altijd op het terrein van kin-
derboerderij De Kleine Duiker. 
  
Aangezien het een lustrumfeest is, zullen er extra veel feestelijke activiteiten zijn. De kin-
deren kunnen zich onder andere uitleven op springkussens, bij de pannakooi, op 
de bungyjumptrampoline, in de ballenbak en draaimolen. Ook kunnen ze genieten van kano-
varen, schminken, de beautytruck, botenbak, de brandweer, huttenbouwen, boogschieten, 
touwtjetrekken, ponyrijden en zelfs van een heuse voorstelling ‘Boer ‘n' Draad’, een muzika-
le ontdekkingstocht langs alle dieren van de boerderij. Natuurlijk zorgen clowns en muziek 
ook weer voor het nodige vertier. 
  
Het feest richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd en 
dat alles voor het goede doel, want de volledige opbrengst komt dit jaar ten goede aan De 
Kleine Duiker. Er zijn ook nog eens fantastische prijzen te winnen zoals een fiets, cadeau-
bonnen, speelgoed en zelfs een heuse ballonvlucht voor twee personen! Kortom, er is ge-
noeg te doen voor jong en oud en ook aan de inwendige mens is gedacht: popcorn, suiker-
spinnen, ijs van Hemels, Twister fries, hamburgers, sate, tosti’s en natuurlijk vers fruit van de 
veiling voor mee naar huis, horen er allemaal bij. Kom als het even kan op de fiets, want het 
belooft weer een gezellige, drukke boel te worden!  
  
Deze bijzondere dag is tevens de bekroning van de samenwerking tussen Kiwanis Barend-
recht, De Kleine Duiker en het Calvijn Groene Hart. Het feest is nu namelijk ook de grote fi-
nale van de Maatschappelijke stageopdracht voor de betreffende leerlingen. 
  
De organisatie kijkt al uit naar ieders komst. Meer informatie is te vin-
den op www.kiwaniskinderfeest.nl 
 

http://www.debouwsteen.csgdewaard.nl/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kiwaniskinderfeest.nl&data=02%7C01%7Ca-rovand%40microsoft.com%7C8edeb6888c0847e114f508d5ab9bf1e6%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C636603608639123637&sdata=tnhXZVzjWPKfu%2BDT1hCqp1EvCkiYSUu%2Bae5ZsIpqD%2BA%3D&reserved=0

