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- Agenda

- Koningsspelen

Agenda 2020-2021
6 april 2021
15 april 2021
6, 7 en 8 april
23 april 2021

27 april 2021
1 mei 2021
17 mei 2021
24 mei 2021
25 en 27 mei 2021
23 juni 2021
25 juni 2021
28 t/m 30 juni
9 juli 2021
23 augustus 2021
Week van 9 november

Start ‘bruggenproject’
Opnames ‘Dit is Holland’
10 - minutengesprekken groepen 1 t/m 7
Koningsspelen – sportpark SV Oosterwolde (meer info volgt nog)
Groepen 1 t/m 4 -> 9.00 uur tot 11.00 uur
Groepen 5 t/m 8 -> 9.00 uur tot 12.00 uur
Koningsdag – kinderen vrij!
Start meivakantie
Weer naar school
Tweede Pinksterdag
Schoolfotograaf
Evaluatiedag team – kinderen groepen 1 t/m 8 vrij!
Rapport mee
Rapportgesprekken
Start zomervakantie
Weer naar school
Start Schoolfruitproject – schoolfruitdagen: woensdag, donderdag en vrijdag

Koningsspelen
Vrijdag 23 april gaan we de Koningsspelen organiseren op het sportpark van SV Oosterwolde. We
zullen bij de organisatie geen groepen door elkaar mixen. De kinderen blijven gedurende de sportdag
als groep samen.
We verwachten alle kinderen uiterlijk om 9.00 uur op het sportpark. De kinderen zoeken daar hun
eigen groepsleerkracht op. Het is niet de bedoeling dat u als ouder mee het sportpark op gaat. De
groepsleerkrachten zullen zich verzamelen bij de hoofdingang, zodat de kinderen niet alleen het
sportpark op hoeven te lopen.
Na een gezamenlijke warming – up zullen de kinderen langs 7 verschillende sportactiviteiten hoppen.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn om 11.00 uur klaar. U kunt uw kind(eren) dan weer ophalen
bij de hoofdingang. De groepsleerkracht zal daar met de kinderen naar toe lopen. Ook nu geldt weer
dat het niet de bedoeling is dat u als ouder het sportpark op komt.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn om 12.00 uur klaar. Ook dan zal de groepsleerkracht met de
kinderen naar de hoofdingang lopen. De kinderen kunnen vanaf daar door u als ouder opgehaald
worden of zelfstandig naar huis fietsen.
Ondanks de kinderen wat te drinken en eten krijgen namens de Oudervereniging, willen we de
kinderen voor de zekerheid vragen nog wel een extra flesje drinken mee te nemen.
We hopen op een actieve, gezellige en vooral sportieve ochtend!!

