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VOOR IN DE AGENDA

HIEP HIEP HOERA!
Een fijne verjaardag!
APRIL
30 Daya Otto
MEI Groep
1 Cherissa Boston
4 Luna Faasse
4 Roel Verstraeten
5 Lotte de Moor
7 Jens de Caluwé
14 Pepijn Laarman
14 Marciano le Pair
15 Seppe Ongena
18 Loïs Laarman

24 april t/m 5 mei Meivakantie
11 mei vrij inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
16 mei cultuurmenu DJ groep 7+8
19 mei nieuwsbrief 11
25 t/m 29 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart
1 juni Schoolfotograaf
5+6 juni vrij i.v.m. Pinksteren
7 t/m 9 juni schoolkamp
8 juni vrij inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
9 juni schoolreis groep 1 t/m 6
9 juni nieuwsbrief 12
26+27 juni oudercontacten groep 1 t/m 7
30 juni studiedag team; leerlingen vrij
30 juni nieuwsbrief 13
7 juli Projectavond
12 juli rapport mee
13 juli laatste schooldag
14 juli t/m 25 augustus Zomervakantie

Meivakantie
Van maandag 24 april tot en met 5 mei gaan we met z’n allen genieten van
van een welverdiende en hopelijk zonnige meivakantie.
Op maandag 8 mei verwelkomen we de kinderen weer graag
uitgerust op school.

Iedereen een heel fijne vakantie toegewenst!

Koningsdag in Axel
Op 27 april a.s. worden de kinderen en ouders die hieraan mee willen doen om 8.30 uur door
Drumfanfare Hosanna opgehaald voor de school, voor de opening van de Koningsdag op de Markt.
Bij aankomst op de Markt kunnen de leerlingen een ballon voor de ballonwedstrijd ophalen in het
stadhuis. Om 9.15 uur wordt de vlag gehesen. Vanaf 9.30 is er weer een vrijmarkt voor jong en
oud. Van 9.45-10.45 is er in “de Halle” een voorstelling van Lapi Kindertheater voor de groepen 1
en 2. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 start om 9.45 het spellenprogramma op de Markt.
Opgeven bij het infokraam. Om 11.30 worden de prijzen uitgereikt.
De deelnemerskaartjes voor de ballonnenwedstrijd en het spelletjesprogramma hebben de
kinderen via school ontvangen.
Van 10.30-13.30 kan gestart worden voor een fietstocht langs de kernen Axel en Zuiddorpe.
Om 13.00 uur begint de basisschoolzeskamp voor de groepen 7 en 8. Groepen van 6 deelnemers
en een coach kunnen zich van te voren opgeven bij Dhr. Rob van Dijk, tel. 562073.
Om 16.30 uur optocht met versierde fietsen.
Deelnemen kan individueel of in groepsverband.
Opgave op de dag zelf bij het infokraam op
het plein naast het stadhuis.
Aansluitend rond 17.00 uur prijsuitreiking
voor de versierde fietsen, basisschoolzeskamp
en de fietstocht door de wethouder.
Alle activiteiten worden georganiseerd door de
Oranjevereniging.

Afsluiting muzieklessen op school
Met ons optreden in het Scheldetheater
vorige week dinsdag, sluiten we de
muzieklessen voor dit schooljaar af.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde
middag. We zijn ook erg trots op de kinderen
en kijken met veel plezier terug op de
succesvolle middag in het Scheldetheater!
De muzieklessen in de klas zijn hiermee
afgesloten. Ons naschools orkestje gaat nog
even door. Ook volgend schooljaar gaan we
weer door met ons muziekproject met de
groepen 3 tot en met 8.

Schoolvoetbal groep 7 en 8

De jongens van groep 7
en 8 hebben op
woensdag 5 april
meegedaan met
schoolvoetbal. Ze zijn
helaas niet door naar de
volgende ronde, maar
het was een heel
gezellig en sportieve
middag.
Super gedaan!

Woensdag 12 april
waren de meisjes
van groep 7 en 8
aan de beurt.
Ze hebben het
super goed gedaan
en hebben een
tweede plaats
behaald!
Fantastisch
meiden!

