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29 mei: schoolreisje 
Op woensdag 29 mei vindt het jaarlijkse schoolreisje 
plaats. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan 
naar Plaswijkpark in Rotterdam en de groepen 5 t/m 
8 naar het Archeon in Alphen aan den Rijn. Dat 
betekent dat de kinderen die woensdag geen halve 
maar een hele schooldag hebben. Over de precieze 
tijden wordt u nog geïnformeerd. 
 
Bij de e-mail die u zojuist hebt ontvangen, zit een 
nota voor de betaling van het schoolreisje. Wij 

ontvangen het bedrag van € 25,-- graag uiterlijk 5 april op  
bankrekening NL 80 RABO 0192 0883 94, onder vermelding van ‘bijdrage schoolreisje’ + de naam 
van uw kind(eren) + groep(en). 
  

Inbraak 
In de avond/nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 maart is er helaas in onze school ingebroken. 
De buit bestaat onder meer uit ons nieuwe mengpaneel van de geluidsinstallatie en een laptop. 
Verder is er schade aan een directiekast. Inmiddels hebben we een aantal maatregelen genomen 
om herhaling te voorkomen. 

 

GGDflits: Groei   

De groei van een kind verloopt niet altijd geleidelijk. Soms is er 
sprake van een groeispurt. Tussen 4 en 6 jaar groeit een kind 
ongeveer 6 centimeter per jaar. Tussen 6 en 9 jaar groeit een kind 
snel. Gemiddeld weegt een kind van 6 jaar 22 kilo. Met 8 jaar 
weegt een kind ongeveer 27 kilo bij een lengte van 1,30 meter. 
Tussen 9 en 14 jaar groeien kinderen meestal heel snel. Ze maken dan een groeispurt door. Rond 
12 jaar zijn de meeste kinderen tussen de 1,40 meter en 1,70 meter lang.  

Als u zich zorgen maakt over de groei van uw kind, maak dan een afspraak met de jeugdarts 
verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 
uur en 13.00 - 17.00 uur. 

Donderdag 28 maart: projectavond 
Alle kinderen nodigen u uit om a.s. donderdag 28 maart van 18.30 tot 19.30 
uur onze projectavond te bezoeken. Ieder lokaal vertegenwoordigt een eigen 
land èn er is een leuke quiz op te lossen. Tot donderdagavond!  
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Schoolvoetbal 
Het team van groep 3/4 dat is 
samengesteld uit onze groepen 3/4 en 
4/5 heeft afgelopen woensdag een 
prachtig succes behaald: ze wonnen de 
eerste prijs! Op de foto ziet u de trotse 
spelers. 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Oudervereniging: paashulp gezocht 
Donderdag 17 april a.s. is het weer zover, de jaarlijkse Paasviering op onze school.  
Wij verzorgen als Oudervereniging de paaslunch voor onze kinderen, maar wij zijn nog wel op 

zoek naar de hulp van ouders bij het smeren van de broodjes en 
voorbereiding van de lunch. Daarom deze oproep: heb je zin/tijd 
om donderdag 17 april a.s. tussen 11.15 en 12.00 uur te komen 
helpen bij het voorbereiden van de paaslunch voor onze kinderen, 
heel graag!!  
Om een goede inschatting te maken van het aantal beschikbare 

ouders, graag even een mailtje naar wm.wind@kpnmail.nl of schiet mij even aan (Mirjam Wind). 
Namens de Oudervereniging alvast bedankt voor jullie hulp en inzet. 
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28 maart   afsluiting landenproject (avond) 
4 april    theoretisch verkeersexamen 
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