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Activiteitenoverzicht: 
 

27 april t/m 
4 mei 

Meivakantie 

8 mei Schoolfeest 

10 en 11 
mei 

Hemelvaartweekend 

14 t/m 16 
mei 

Schoolkamp groep 
8 

28 mei t/m 
1 juni 

Avondvierdaagse 

  

  

 
Reminders: 

  Gruiten: Op dinsdag en 
donderdag fruit mee! 

 
 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april zijn er landelijk 
weer de koningsspelen. Onze 
school zal die dag meedoen aan 
het koningsontbijt. Ook gaan we 
samen het koningslied zingen, 
uiteraard met de bijbehorende 
dans. Daarna zal elke klas op 
eigen wijze invulling geven aan 
deze feestelijke dag. Op 
Koningsdag, 27 april, zijn we 
vanzelfsprekend vrij, dit jaar is het 
de eerste dag van de vakantie. 
 
 
 
 
 

Vos en Bos 
Vorig jaar hebben we met veel 
vrijwilligers een mooie speelplaats 
gemaakt van het bosje aan de 
Croonhoven bij de Klinkertunnel. 
Er is veel gebruik van gemaakt. 
Helaas ligt er ook veel zwerfvuil 
en afval en zijn er bomen 
geknakt/omgevallen. 
Op zaterdag 7 april willen we 
van 10.00-12.00 uur het bosje 
weer opfrissen, en nieuwe 
houtsnippers op de paden 
gooien. 
Wie helpt mee? 
Neem een schep, hark en 
eventueel een snoeischaar en 
kruiwagen mee. Vele handen 
maken licht werk! 
 
Namens de Wijkcommissies 
Boswijk en Vosholen 
Ciske van Egeraat 
 
Avondvierdaagse 2018 
De ouderraad is alweer druk 
bezig met de voorbereidingen 
voor de avondvierdaagse. 
De avondvierdaagse is dit jaar op 
ma. 28 mei, di. 29 mei, do. 31 mei 
en vrij. 1 juni. 
Woensdag is een rustdag of 
inhaaldag voor als je een avond 
niet kunt. 
Belangrijk, alvast noteren! 
Inschrijfochtenden: 
Woensdag 18 april 
Donderdag 19 april 
Van 8.15-8.45 in het speellokaal 
bij de kleutergroepen.  
Op donderdag 19 april komen wij 
naar de groepen 6 voor hun 
inschrijvingen. 
 
De inschrijfformulieren worden 
binnenkort uitgedeeld. 
Inschrijfkosten zijn € 5,-. 
Wandelbegeleiding en ranjastop: 
De ingedeelde mensen krijgen 
per mail de info m.b.t. de 
begeleiding en de bijbehorende 
regels.  
We hopen ook dit jaar weer op 
een mooi wandelevenement!! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Avondvierdaagse commissie 
Avondvierdaagse.antonius@hotm
ail.com 

Ouderbrief Trefwoord 
Als bijlage van deze nieuwsbrief 
vindt u de ouderbrief van 
Trefwoord, deze keer met als 
thema “Duurzaam”. 
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Voor het zoeken naar 

leuke en sportieve 

evenementen kijk je 

op 

www.hsinbeweging.nl  
 

mailto:Avondvierdaagse.antonius@hotmail.com
mailto:Avondvierdaagse.antonius@hotmail.com

