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Agenda 
ma 20 mei t/m do 23 mei avondvierdaagse 
ma 27 mei kleuterfeest groepen 1-2 (eindtijd 12.30 u),  

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 Hemelvaartsvakantie 
do 6 en vr 7 juni  schoolfotograaf 
vr 7 juni groepen 1 en 2 vrij 
ma 10 juni Pinksteren, alle leerlingen vrij 
wo 26 juni Fair Play Cup voetbaltoernooi 
 
 
 

Voorstelling I-Social van Theatergroep Zwerm  
Op maandag 6 en dinsdag 7 mei hebben we theatergroep Zwerm op bezoek gehad voor de 
groepen 5 tot en met 8. De kinderen hebben weer een reminder gehad hoe om te gaan met elkaar 
op sociale media en hoe ze zorgvuldig kunnen omgaan met hun eigen privacy en die van een 
ander. 
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Mies en Sofie uit groep 7A schreven er nog een stukje over:  
Het was een leuke voorstelling het ging over sociale media. Het was een actieve voorstelling 
omdat het publiek er veel bij betrokken werd. Er was een quiz en op het einde een leuke stelling 
waar we op moesten reageren. Het was erg leerzaam. We hebben geleerd dat je niet alles op 
internet moet zetten en dat het belangrijk is om je privacy te bewaken.  
 

Fair Play Cup schoolvoetbaltoernooi op 26 juni  
(bericht van de oudervereniging) 

Barre weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het Fair Play 
Cup voetbaltoernooi afgelopen 13 maart afgelast diende te worden. 
Diverse scholen hebben de koppen bij elkaar gestoken en we hebben als 
reservedatum woensdag 26 juni kunnen vinden! Er wordt rekening 
gehouden met de kennismakingsmiddag van diverse VO scholen. 
Waarschijnlijk laten we het toernooi voor de groepen 7 en 8 eerder 
starten. Hierover volgt op een later moment meer informatie, maar voor 
nu: save the date!  
Met vriendelijke groet, de Sportcommissie 
 

Excursie naar het Rijksmuseum op 15 april 
(verslag van twee leerlingen) 
Wij zijn naar het rijksmuseum geweest en daar kregen we een rondleiding door: gids Inge. We 
werden verdeeld over 2 groepen. En daarna gaf de juf ons een sticker met onze naam erop. Als 
eerst gingen we naar de boten van vroeger kijken. Dat was heel interessant want er waren 
allemaal verschillende maten bijvoorbeeld een kleine, een grote of middelmatige. Maar toen nam 
ze ons mee naar de wapenkamer en dat was supercool. We zagen namelijk een pistool dat wel 3 
meter lang was en een ring van ongeveer: 3 cm en er zit een soort schok in dus als je iemand 
aanraakte kreeg je een schokje en dat was de eerste en laatste waarschuwing. En we zagen ook 
nog allemaal dolken en die waren heel mooi.  
 
Daarna gingen we naar een gang waar een poppenhuis 
stond en daar waren alle spullen die ze vroeger 
gebruikten nagemaakt in het klein. Toen gingen we naar 
een vitrine waar glazen in stonden met grip.  Daarna liet 
onze gids allemaal sleutels en sleutelgaten zien. Die 
waren heel mooi! Daarna gingen we naar een lift en we 
wisten niet wat er ging gebeuren. Er opende een deur en 
daar stonde we dan voor de........NACHTWACHT!!!!!! 
Wauw wat is hij mooi! Kleiner dan verwacht, maar wel 
heel mooi. We hebben hem samen beken en onze gids heeft hem beschreven.  
 
Toen gingen we naar een ander schilderij en kreken we allemaal een papiertje en een potlood en 
mochten we een ding van het schilderij na tekenen. Daarna legden we alle papiertjes bij elkaar en 
leek het net één schilderij. En we gingen weer naar beneden, naar een hele grote hal en daar 
lagen tegels op de vloer en als eerst was er een haan, voor de ochtend en een bijenkorf, voor de 
middag en daarna een uil, voor de avond en een vleermuis voor de nacht en dan is er een hele 
dag voorbij. En in dezelfde hal moesten we in een potje ruiken en raden wat het was en als je het 
goed had dan mocht je er eentje pakken, want het was een stukje kaneel. Daarna zat de 
rondleiding erop en moesten we alle jassen pakken en naar buiten gaan. Einde 
Jenthe & Indy, groep 6A 

 
 
 
Dit lijkt een rare foto,  
maar we doen hier de nachtwacht na! 


