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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Allen alvast een goed weekend. 

 

Agenda 

 

maandag 26 maart: 

- Geen bijzonderheden 

dinsdag 27 maart: 

- Geen bijzonderheden 

woensdag 28 maart: 

- Geen bijzonderheden 

donderdag 29 maart: 

- 8:45 Paasontbijt (met kinderen) 

- 13:00 Sing-in (paasviering met ouders 

en kinderen) 

vrijdag 30 maart: 

- Vrij i.v.m. Goede Vrijdag. 

 

Mededelingen 

 

Koningsdag 2018 (Nunspeet) 

Na de AUBADE is er vanaf 11.00 uur voor de 

kinderen in het centrum een kleedjesmarkt. 

Kinderen die hiervoor belangstelling hebben, 

kunnen zich bij voorinschrijving opgeven door 

onderstaand strookje in te vullen en dan op 

school in te leveren.  

 

Ter informatie; Voor elke opgave is er ongeveer 

1,5 bij 1,5 meter ruimte beschikbaar. De 

deelnemers krijgen t.z.t. bericht over de 

aangewezen plaats met een nummer.  

Tot en met maandag 9 april kan het 

deelname formulier ingeleverd worden bij 

school. Te laat ingeleverde formulieren 

kunnen niet meer verwerkt worden. Zij 

kunnen dan plaats nemen op de vrijmarkt 

(Stationslaan, Harderwijkerweg en Driestweg) 

en dus niet meer bij de kinderen van school. 

Bij ongeregeldheden tijdens de kleedjesmarkt 

kan men contact opnemen met iemand van de 

Oranjevereniging                       

Telefoon 06-23829455 (alleen bereikbaar op 

27 april) 

Let op je mag geen etenswaren 

verkopen!!!!!!! 

 

Deelnemer Kleedjesmarkt 

Naam: 

Telefoonnummer: 

Leeftijd: 

Groep School: 

 

Ook dit jaar wordt er een Straatartiestenfestival 

gehouden. Je kunt je kunsten( muziek, 

jongleren enz.) vertonen aan het grote publiek 

en vergeet vooral niet je hoed mee te nemen, 

waarin het publiek de welverdiende centen in 

kan werpen. Ook voor deze activiteit kun je tot 

maandag 9 april opgeven en het deelname 

formulier inleveren bij school. 

 

Deelnemer Straatartiestentoernooi 

Naam: 

Telefoonnummer: 

Leeftijd: 

Groep School: 

 



 

 

Try-out voorstelling 20 maart jl. 

Dinsdag 20 maart kregen de kinderen van de 

groepen B t/m D een voorstelling van het theater 

Kwadraat. De voorstelling heette ‘Het mysterie 

van Museum Mauzz’. De kinderen (en 

leerkrachten) hebben er van genoten! 

Hieronder een foto van de beide spelers. 

 

 

Paasviering (sing-in) 

In de vorige nieuwsbrief was per ongeluk een 

fout gemaakt: de sing-in is op 29 maart en 

natuurlijk niet op 29 april… 

U bent ’s middags vanaf 13:00 uur welkom om 

samen met ons een aantal paasliederen te 

zingen. Meester Ymker zal de liederen ‘aan 

elkaar praten’ en na afloop mag u uw kind 

meteen meenemen naar huis. 

 

Voor het vervoer is het wel belangrijk dat u zelf 

aan de buschauffeur doorgeeft dat u uw kind 

meeneemt vanaf school! 


