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MAANDAG 28 MEI 2018  

Groep 7/8 heeft €15.000,- gewonnen 

Een paar maanden geleden heeft groep 7/8 een plan ontworpen voor het school-
plein in het kader van ‘Bouw, beleef, geniet’. Dit hebben ze ingeleverd bij de wet-
houder en vervolgens gepresenteerd op het stadhuis. Niet zonder resultaat; van-
daag kregen zij te horen dat er €15.000,- ter beschikking wordt gesteld voor ons 
plein. Wat een verrassing! Gefeliciteerd groep 7/8. Bedankt, namens alle kinderen 
van de school! 

Schoolreis naar Dinoland 

 

Afgelopen dinsdag hebben we met de groepen 1 t/m 6 een heerlijk schoolreisje ge-
had naar Dinoland in Zwolle. De busreis was al een beleving op zich. De buschauf-
feur had er duidelijk zin in. Ze verblijdde ons met allerlei verhalen en vragen.  

Eenmaal in het Dinopark konden de kinderen hun hart ophalen. Niet alleen waren 
er enorme dino’s op ware grootte nagemaakt; er waren voor alle kinderen enorm 
veel activiteiten.  
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Opgraven van een skelet, goudzoeken, kleien, een klimmuur beklimmen (gezekerd 
en wel), een hoogteparcours lopen op een meter of 8 hoogte (ook gezekerd) en na-
tuurlijk een binnen en buiten speeltuin. Tot slot was er nog een plek om lekker op 
een grote skelter rond te rijden.  

De dag vloog dan ook om!  

Moe, maar voldaan kwamen we rond half 5 terug bij school. Een fantastisch school-
reisje, een locatie om zeker een keer te herhalen en verder heerlijk weer.  

We kijken dan ook met heel veel plezier terug op dit schoolreisje. De foto’s zijn te 
vinden op de website. 

Post uit groep 5/6 

Schoolreisje naar Dinoland in Zwolle 
Vorige week dinsdag gingen wij op schoolreisje naar Dinoland in Zwolle. Voordat we er waren, moesten we eerst 

meer dan een uur in de bus. Het was een dubbeldekker bus en groep 5/6 zat bovenin. En groep 3/4 ook.  

Toen we aan kwamen gingen we eerst naar de verzamelplek. Daar konden we onze tassen neerleggen en kregen 
we een Ranger-paspoort. Dat paspoort had je nodig voor het hoogteparcours, klimwand en het lasergamen. 

Toen mochten we het park in. Het leukste vonden wij het lasergamen. Je kon er ook een hoogte parcours beklim-
men. En je kon er ook goud zoeken en dino tanden zeven. Er waren veel speeltuinen. En wat ook wel leuk was, 

waren de dino cars. 

Om 12 uur gingen verzamelen en samen lekker eten. We kregen we patat met een frikandel of een kaassoufflé. 

Na het eten gingen we met de tassen naar buiten, omdat het buiten lekker weer was. Er was ook een indoor 
speelpark en een soort ‘gek-maak-spel’ en het was een soort van doolhof. 

Er waren veel dino ’s. Ze waren heel groot en bijna alle dino ’s konden bewegen en geluid maken. 

We moesten om 15:00 uur weer terug bij de verzamelplek zijn. We zijn in een lange rij gaan staan, zodat de juffen 
en meester konden tellen. 

Daarna liepen weer terug naar de bus. Toen we in de bus mochten we van de  chauffeur een film kijken, omdat 
we op de heenweg de bus zo netjes hadden gehouden. 

Toen we aankwamen bij school hebben we ons verstopt, zodat de ouders ons niet konden zien. En ineens kwa-
men we toen weer tevoorschijn. 

En het was een leuke dag. 

 

geschreven door: ilse van dijk en tim van eijk uit groep 6 
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Kamp groep 7-8 

Woensdag is het dan eindelijk zo ver. Groep 7-8 gaat op 
kamp! De kinderen hebben een brief meegekregen met 
alle belangrijke informatie. Nog even kort de planning van 
vertrek; alle kinderen worden gewoon om half 9 op school 
verwacht met hun bagage. De bagage wordt naar de loca-
tie gebracht met auto’s. Wij gaan zelf op de fiets. Dus 
zorg allemaal dat je fiets helemaal in orde is! De klas ver-
trekt rond half 10 vanaf school. Rond half 12 zullen we aankomen 
in Leusden bij kampeercentrum YMCA! Het verdere programma 
blijft nog geheim.. We hebben er ontzettend veel zin in!  

Gezocht: nieuwe leden voor de AC 

Vind je het leuk mee te denken over leuke activiteiten op school voor de kinderen 
en wil je ook helpen bij het organiseren van deze activiteiten samen met het team? 
Dan is de activiteitencommissie iets voor jou. De AC is op zoek naar nieuwe, en-
thousiaste ouders. Jessica, moeder van Jayden, Dustin en Mick heeft zich namelijk 
6 jaar ingezet voor de AC en wil het stokje graag overdragen aan iemand anders.  

We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen bespreken we 
de verschillende activiteiten en verdelen we de taken. Zo organiseren we ieder jaar 
samen met de leerkrachten onder andere het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, het 
Paasontbijt en het schoolreisje. In het jaarverslag van de AC op de site kun je alle 
activiteiten terugvinden. Het is fijn, wanneer je bij de activiteiten op school ook 
aanwezig bent, maar je hoeft niet bij elke activiteit te zijn. 

Mocht je meer willen weten over de AC en of het iets voor jou is, dan kun je contact 
opnemen met Natasja (moeder van Kaj en Stijn) of juf Ella.  

Namens team en kinderen, bedankt Jessica voor je inzet in de afgelopen jaren! 

Ouder- en leerling enquête 

Zoals u weet neemt onze school deel aan de Oudertevredenheidspeiling van Scho-
len met Succes, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. U heeft hiervoor 
via uw kind een enquête formulier ontvangen. U kunt dit formulier nog t/m aan-
staande vrijdag 1 juni inleveren in de bak bij de hoofdingang. We hopen op een 
hoge respons! 
  


