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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. 
 
 
 
 
 

MR 
Dinsdag 17 april hebben we weer 
een MR-vergadering, van 20.30-
21.30 uur. 
 
Agenda: 
RI en E 
Groepsindeling 
Taakbeleid 
GMR 
 
Perkplanten waardebon 
Voor alle ouders, opa’s, oma’s, 
buren en alle andere mensen die 
ieder jaar hun perkplanten bij 
Smit kwekerijen aan de Rijksweg 
in Sappemeer kopen, hebben we 
een prachtig aanbod. U koopt dit 
jaar op school een waardebon 
voor 10 (een tray) perkplanten 
met een potmaat van 12 cm. Voor 
€13,50. (los kosten de planten € 
1,50 p.st.) En waarom zou ik dat 
doen, hoor ik u denken… 
Omdat van iedere tray planten, 
waar u €13,50 voor betaald, de 
school € 3,50 mag houden om te 
sparen voor de inrichting van de 
nieuwe school. We hopen door 
deze bijzondere actie onze kas 
goed te kunnen spekken. Dus 
zegt het voort!!! U kunt de 
waardebon voor € 13.50 kopen 
tijdens de inschrijfochtenden van 
de avondvierdaagse aanstaande 
woensdag en donderdag in het 
speellokaal. (zie item 
avondvierdaagse). Er zal dan 
iemand aan een aparte tafel zitten 
voor de waardebonnen voor de 
perkplanten. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn op de 
aangegeven momenten te 
komen, of toch nog meer bonnen 
willen kopen, dan kunt u Jolanda 
Wolthers hierover aanschieten. 
De bonnen kunnen ingeleverd 
worden tot 30 juni 2018. 
 

 
 
 

Update iPad 
Als uw zoon/ dochter een eigen 
iPad meeneemt naar school, 
willen we u vragen om thuis 
regelmatig te checken of er een 
IOS-update beschikbaar is. Dit is 
nodig om ervoor te zorgen dat 
alle schoolpakketten goed blijven 
werken.  
 
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 zijn 
inmiddels 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 
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Buitenspeeldag dreigt te 
verdwijnen 
De jaarlijkse buitenspeeldag, die 
georganiseerd wordt door de 
wijkcommissies van Boswijk en 
Vosholen, dreigt te verdwijnen! 
Dit in verband met het tekort aan 
vrijwilligers. Ieder jaar kampen we 
met een tekort aan vrijwilligers, 
terwijl het aantal kinderen dat 
deze buitenspeeldag bezoekt 
steeds groter wordt, namelijk ruim 
450 kinderen in 2017! 
Het gaat steeds net goed, maar 
wij kunnen deze verantwoording 
niet meer dragen zonder genoeg 
vrijwilligers. 
Tijdens de speeldag horen we 
vaak “O, dat is leuk, ik had ook 
graag geholpen, want mijn kind is 
toch aan het spelen”. 
Wij hebben besloten, dat als wij 
op 18 april 2018 niet genoeg 
vrijwilligers hebben, er dit jaar 
helaas geen buitenspeeldag zal 
plaatsvinden. 
Daarom doen wij een dringende 
oproep 
Wie wil op 13 juni van 13.00 uur 
– 16.30 uur meehelpen met de 
buitenspeeldag? 
Wij zijn erbij. U toch ook? 
U kunt zich opgeven via: 
info@vossenstreek.nl of via de 
app: 06-13906829 
Graag met vermelding van naam, 
emailadres en mobiel nummer. 
Alvast (ook namens onze 
kinderen) onze hartelijke dank! 
 
Namens de Wijkcommissies 
Boswijk en Vosholen 
Ciske van Egeraat 
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