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Agenda 
di 2 april tryout podiumavond 2B-3B-4B-5B-6B-7A, aanvang 9.45 uur 
di 2 april podiumavonden 2B-3B-4B-5B-6B-7A, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
wo 3 april tryout podiumavond 2C-3C-4C-5C-6A-7C, aanvang 9.45 uur 
wo 3 april podiumavonden 2C-3C-4C-5C-6A-7C, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
do 4 april tryout podiumavond 2A-3A-4A-5A-6C-7B, aanvang 9.45 uur 
do 4 april podiumavonden 2A-3A-4A-5A-6C-7B, deuren open 18.15 uur, einde 20.30 uur 
do 4 april theoretisch verkeersexamen groepen 7 
vr 5 april groepen 1 en 2 vrij 
ma 15 april museumexcursie groepen 6 en 7 
di 16 t/m do 18 april CITO Eindtoets groepen 8 
do 18 april eiertikken in de groepen 1 t/m 3 
vr 19 april t/m vr 3 mei Paas- en meivakantie 
ma 20 mei t/m do 23 mei avondvierdaagse 
ma 27 mei kleuterfeest groepen 1-2, schoolreis groepen 3-5, schoolreis groepen 6-7 
wo 29 mei sportdag Brede School Legmeer, groepen 3 t/m 8 
do 30 mei en vr 31 mei Hemelvaartvakantie 
vr 7 juni groepen 1 en 2 vrij 
ma 10 juni Pinksteren, alle leerlingen vrij 
 
 

Aanpassing in de jaarkalender 
Bij het ter perse gaan van de jaarkalender was de datum van de schoolreis van de groepen 6 
en 7 nog niet definitief. U kunt nu noteren dat de groepen 6 en 7 op schoolreis gaan op 
maandag 27 mei 2019, net als de groepen 3, 4 en 5. Verdere informatie over de schoolreis 
volgt in een latere Kwikflits. 
 

Vlinders bij de groepen 1 en 2 
Vanaf vorige week is de vlinderkast weer gevuld! We kregen via de 
Vlinderstichting eitjes, kleine rupsjes en cocons van vlinders. 
 
De cocons kwamen al snel uit, er vliegen nu vijf vlinders in de kast. 
Zodra de zesde ook uit is gekomen zullen we ze vrijlaten op het 
kleuterdak, altijd weer een bijzonder schouwspel. 
 
De rupsen zijn lekker aan het eten van de koolbladeren en zullen zich te 
zijner tijd gaan verpoppen. De kinderen vinden het erg leuk om dit van 
dichtbij mee te maken. Ook de eitjes zijn al minuscule rupsjes geworden. 
De vlinderkast rouleert bij de verschillende groepen 1 en 2, zodat de 
ontwikkeling van eitje tot vlinder goed te volgen is voor iedereen. 
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Brede School Legmeer organiseert weer een sportdag 
Vorig jaar zijn we van start gegaan met de eerste editie van de Brede 
School Legmeer sportdag. Dit jaar slaan wij als Brede School 
Legmeer de handen ook weer ineen en organiseren gezamenlijk op 
woensdag 29 mei een sportdag voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8.  
 
Om deze sportdag goed te laten verlopen, zijn wij op zoek naar 
hulpouders die willen en kunnen helpen op woensdag 29 mei. Na 
inschrijving delen wij u in. Dit kan zijn om een onderdeel te begeleiden of om ondersteuning te 
bieden bij een groep. Van tevoren ontvangt u van ons een draaiboek waarin de speluitleg en 
de groepsindeling terug te vinden is.  
De inschrijflijsten komen te hangen op de ramen van de klaslokalen en inschrijven kan t/m 
vrijdag 5 april 2019. 
 

 

 
 

Hulp (groot)ouders gezocht! 
Alle kinderen van De Brede School Legmeer komen vol enthousiasme boeken lenen en ruilen 
in het Boekenparadijs. Om dit goed te laten verlopen, hebben we een goede bezetting nodig 
van net zo enthousiaste hulpouders. Daar hebben we uw hulp bij 
nodig! 
 
De werkzaamheden in het Boekenparadijs zullen onder andere 
bestaan uit:  

 het scannen van de boeken bij uitlenen en innemen, 

 het terugplaatsen van boeken in de kasten, 

 het aantrekkelijk presenteren van de boeken,  

 het indien nodig helpen zoeken van een geschikt boek voor 
een leerling, 

 het toezicht houden. 
 
Heeft u tijd en zin om onze enthousiaste lezers te helpen bij de 
uitleen van een boek en heeft u wekelijks (of maandelijks) een uurtje 
over? Meld u dan nu aan bij Sanne Bender, sanne.bender@planet.nl 
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