
 

 

Beste ouder, verzorger, 

Kijkochtenden 

We zijn weer gestart met de kijkochtenden op donderdagochtend voor de kinderen van groep  

3 t/m 8. Vanaf 8:15 uur mag u met uw zoon of dochter naar binnen om het werk te bekijken. 

De ouders van de kleuters mogen op dinsdag en vrijdag mee naar binnen. Op de andere dagen 

vangen de leerkrachten de kinderen op bij de deur. 

Kinderkunstweek 
Op maandag 14 maart zijn we gestart met de Kinderkunstweek.  
Het thema is ‘Vertakt en geworteld, bomen in de kunst’. 
In alle klassen is er drie weken gewerkt aan dit thema. 
Op donderdag 31 maart sluiten we het project af met een tentoonstelling op school.  
U bent allemaal van harte welkom op de tentoonstelling tussen 16:00 uur en 17:00 uur. 
Komt u allemaal kijken naar de kunstwerken die de kinderen hebben gemaakt? Tijdens de 
tentoonstelling kunt u geld doneren bij onze geldboom voor de vluchtelingen uit Oekraïne. 

Inzameling Oekraïne 
De kinderen van groep 7/8 hebben een flesseninzamelingsactie georganiseerd om geld in de zamelen 
voor de mensen uit Oekraïne. We hebben al heel veel flessen ontvangen. Van het opgehaalde geld 
kopen de kinderen spullen die de vluchtelingen goed kunnen gebruiken. Deze spullen brengen we 
naar Traas in ‘s-Gravenpolder. 
Spaart u met ons mee? Tot maandag 11 april kunt u de flessen inleveren op school. 

‘Borsele drinkt water week’ 4 tot en met 8 april 

De gemeente Borsele organiseert van 4 tot en met 8 april de ‘Borsele drinkt water week’. Een week 

lang is er promotie voor jong en oud om (meer) kraanwater te drinken. Onder andere door een 

challenge voor scholen en kinderopvang om met de kinderen heel de dag water te drinken. Wij doen 

mee aan de ‘Borsele drinkt water week’ om zo aandacht te geven aan het drinken van water. De 

gemeente Borsele organiseert deze week, omdat het drinken van water bijdraagt aan een gezonde 

leefstijl. Water drinken is gezonder dan suikerhoudende drankjes. Het is goedkoop en het bespaart 

afval als water uit een beker, hervulbaar flesje of bidon wordt gedronken. Mooie redenen voor ons 

om mee te doen. 

Wat gaan we doen? 

In de week van 4 tot en met 8 april drinken we in alle pauzes water. 

We willen u vragen om deze week alleen maar water mee naar school te geven voor in de pauzes. 

Het liefst in een hervulbare fles, zodat we ook nog duurzaam bezig zijn.  

Verder geven we deze week ook aandacht aan het drinken van water en waarom dit belangrijk is. 
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Pasen 

Donderdag 14 april is het Paasfeest. Tussen de middag krijgen de kinderen een Paaslunch die door de 

activiteitencommissie wordt verzorgd. Daarna gaan de kinderen ‘s middags allerlei opdrachten 

uitvoeren, zoals eieren zoeken, spelletjes spelen en een escape room. 

EHBO 

De kinderen van groep 7/8 krijgen op donderdagmiddag EHBO lessen. De lessen worden verzorgd 

door vrijwilligers van EHBO ‘s-Gravenpolder. De lessen worden afgesloten met een examen. 

IEP toets 

Op woensdag 20 en donderdag 21 april maken de kinderen van groep 8 de IEP eindtoets.  

Alle gesprekken met de kinderen over het niveau en de school waar ze naar toe gaan zijn al geweest. 

Alle kinderen zijn aangemeld bij één van de scholen voor voortgezet onderwijs.  

Ziekmelden 
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, wilt u dan ‘s ochtends naar school bellen? Berichten via Parro of 
de WhatsApp worden niet altijd op tijd gezien door de leerkracht. 

Mochten wij uw zoon of dochter missen dan bellen wij u rond 8:45 uur. 

Telefoonnummer van de school is: 0113-316010 

Data komende periode 

Donderdag 31 maart Tentoonstelling kinderkunstweek 

Theoretisch verkeersexamen groep 7-8 

4 april t/m 8 april Borsele drinkt water 

Woensdag 13 april Natuurtocht op de Oosterschelde voor groep 5-6 

Donderdag 14 april Paasviering. De kinderen hoeven geen lunch mee te nemen 

Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april Vrij i.v.m. Goede vrijdag en Pasen 

Vrijdag 22 april 

Let op! Geen vrije dag 

Koningsspelen. Meer informatie volgt nog 

Maandag 25 april t/m zondag 8 mei Meivakantie 

Maandag 9 mei  Weer naar school 

 


