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Activiteitenoverzicht: 
 

25-26 mei  Vrij Hemelvaart 

29 mei t/m 2 
juni  

Avondvierdaagse 

Woensdag 
31 mei  

Vrij groep 1 t/m 4 

  

5 t/m 9 juni  Pinkstervakantie 

12 juni  Margedag Vrij 

13 juni  Antoniusdag  

 
Reminders: 

  
 

 
 
 
 
 
 
Buitenspeeldag 
Op woensdag 14 juni wordt er weer 
een buitenspeeldag georganiseerd 
door de bewonerscommissie Boswijk 
en wijkcommissie Vosholen. Het 
vindt plaats in de Vosholen op de 
Croonhoven tot de Weerestein en op 
het grasveld bij het voetbalveld.  
Tijd: 13.30 – 16.00 uur 
Wie wil er meehelpen bij de 
spelletjes? 
Opgeven kan via: 
info@vossenstreek.nl of via Whats 
App: 06-13906829 
 
 
 

Jantje Beton 
Woensdag 17 mei is de verkoop van 
de Jantje Beton loten weer 
begonnen. Alle bovenbouw 
leerlingen hebben woensdag een 
boekje meegekregen, met daarin 
machtigingen voor de verkoop van 
loten. Er is in de klas verteld hoe het 
werkt en informatie daarover kun je 
ook vinden op internet: 
 
 http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-
we/loterij/lot/ 
 
Loten mogen verkocht worden bij 
familie, kennissen en buurtgenoten. 
De ingevulde boekjes lever je op 
school weer in bij je juf of meester. 
Aan het eind van de verkoopperiode 
worden alle boekjes opgehaald en 
kijken wij welk kind en welke klas de 
meeste loten heeft verkocht. Het 
winnende kind krijgt een cadeau en 
de winnende klas wordt getrakteerd 
op taart! 
Van de opbrengst van de 
lotenverkoop actie wordt nieuw 
speelgoed gekocht voor school, 
zoals laatst bijvoorbeeld stelten, een 
zand/watertafel, lego en k’nex en 
klankstaven. 
Dus zet ‘m op! 
Namens de ouderraad, 
Diane en Mieke 
 
 
Eerste Communie 
Zondag is het voor Bram Kerdijk uit 
groep 4, Frieda Krijnsen en Aaliyah 
Williams uit groep 5 een bijzondere 
dag. Ze doen dan hun Eerste 
Communie. Alvast van harte 
gefeliciteerd met deze bijzondere 
gebeurtenis. 
Klasgenootjes en belangstellenden 
zijn van harte welkom in de kerk. 
De viering begint om 10.00 uur. 
 
Antoniusdag 
In het weekbericht van 4 mei heeft u 
kunnen lezen, dat we dinsdag 13 juni 
voor de eerste keer Antoniusdag 
vieren. We doen dat met een viering 
en een vossenjacht. We zijn nog op 
zoek naar ouders die willen helpen 
met het begeleiden van de groepjes 
voor de vossenjacht. De groepjes 
zijn niet groter dan 8 kinderen. De 

jacht is van 13.00 uur tot ongeveer 
14.00 uur. Wie lijkt het leuk! 
Aanmelden kan via 
maria.vanderwal@primenius.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandweer vaardigheidstoetsen 
Op zaterdag 20 mei worden er in 
onze school vaardigheidstoetsen van 
Brandweer Groningen, post 
Hoogezand gehouden. De 
brandweer is hier aanwezig met 
diverse voertuigen en houd hier hun 
vaardigheidstoetsen. 
Vaardigheidstoetsen zijn oefeningen 
met een wedstrijdelement. Aan deze 
vaardigheidstoetsen doen korpsen 
mee uit Groningen, Friesland en 
Drenthe. 
De vaardigheidstoetsen  vinden 
plaats van 09.00 uur tot 17.00 uur. U 
ziet brandweervoertuigen en 
personeel op en om het schoolplein. 
Waarom deze vaardigheidstoetsen? 
We willen samen met meerdere 
blusgroepen oefenen in een 
wedstrijdelement, waarbij 
vaardigheden en inzicht een rol 
spelen, daarnaast verbind het 
mensen met elkaar die dezelfde 
passie hebben. Ook willen we graag, 
als brandweer, aan onze omgeving 
laten zien wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. Wij willen u dan ook 
uitnodigen om een kijkje te komen 
nemen. 
 
  

 
 

 Weekbrief 
 

Nummer 33 
- 

18 mei  2017 
 

 
 

mailto:info@vossenstreek.nl
http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/loterij/lot/
http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/loterij/lot/
mailto:maria.vanderwal@primenius.nl

