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Agenda 
do 30 mei en vr 31 mei Hemelvaartsvakantie 
wo 5 en do 6 juni gevonden voorwerpen in het atrium 
do 6 juni  schoolfotograaf groepen 1 t/m 4, broer/zus-foto’s 
vr 7 juni schoolfotograaf groepen 5 /m 8 
vr 7 juni groepen 1 en 2 vrij 
ma 10 juni Pinksteren, alle leerlingen vrij 
di 11 t/m vr 14 juni intekenen voor overgangsgesprekken op vr 21 en ma 24 juni 
vr 21 juni overgangsgesprekken met ouders (en leerlingen), alle leerlingen lesvrij 
ma 24 juni overgangsgesprekken met ouders (en leerlingen), alle leerlingen lesvrij 
wo 26 juni Fair Play Cup voetbaltoernooi 
vr 28 juni Bewaarflits 2019-2020 
di 2 juli schoonmaakavond / bedankborrel 
vr 5 juli rapport mee 
ma 8 juli afscheidsavond groepen 8 
wo 10 juli verjaardag alle leerkrachten 
do 11 juli kennismaking met de nieuwe leerkracht 
vr 12 juli 12.00 uur start zomervakantie, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 26 augustus weer naar school 
 
 

Een sprookjesachtige dag 
Op maandag was het zover: Het Kleuterfeest! Dit jaar 
was het thema sprookjes. De kinderen mochten 
verkleed komen, dus we hadden veel prinsessen en 
stoere prinsen rondlopen. Als opening gaf juf Yvonne 
een poppenkastvoorstelling over de kleine zeemeermin 
en daarna hebben de kinderen 
gedanst op het lied ‘diep in de zee’.  
 
Na de opening hebben de kinderen 
allerlei spelletjes gedaan, zoals 
ballen gooien in de mond van Holle 
Bolle Gijs, sjoelen met 
sprookjesstenen, piratenmunten 
zoeken in de zandtafel, springen op 
het prinsessen springkussen of 
Finding Nemo springkussen. 
Daarnaast werden degenen die 
wilden geschminkt door kinderen 
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van groep 8, konden de kinderen cake versieren en kregen zij een ijsje van The Family. Als 
afsluiting kwam Hakim (van Sesamstraat) een voorstelling geven. Tot slot gingen we met zijn allen 
picknicken op het kleuterdak. Hierbij willen wij graag alle hulpouders bedanken voor het mede 
mogelijk maken van deze sprookjesachtige dag! 
 

Een schoolreis om niet te vergeten! 
U heeft op Klasbord vast al foto’s en/of filmpjes voorbij zien komen, schoolreis was een groot 
succes! Fantastisch weer, avontuur, beleving, natuur en actie. Een schoolreis om niet te 
vergeten. Alle hulpouders en de oudervereniging bedankt! 
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Kijk volgende week even bij de gevonden voorwerpen! 
Heel langzamerhand puilt de plek waar wij onze gevonden voorwerpen in bewaren, 
weer uit. Vandaar dat wij alles gaan uitstallen, zodat u kunt kijken of er bekende 
dingen tussen zitten.  
 
Op woensdag 5 juni en donderdag 6 juni zal alles in het atrium liggen. De bruikbare 
spullen die overblijven, worden naar Ceres gebracht. 
 

Fair Play Cup toernooi (bericht van de oudervereniging) 

Zoals in een eerdere Kwikflits aangegeven, zal het Fair 
Play Cup toernooi plaatsvinden op woensdag 26 juni bij 
Legmeervogels. De oudste groepen starten ’s morgens 
(onder schooltijd) in verband met de 
kennismakingsmiddagen op het VO, de jongere groepen 
zullen ’s middags hun wedstrijden spelen. De team- en 
poule indeling zal in een volgende Kwikflits verschijnen en 
in de gangen boven en beneden komen te hangen.  
 

Ook hier zijn weer vele handen nodig om het toernooi tot een succes te kunnen maken! Mocht u in 
de gelegenheid zijn een dag(deel) te komen helpen, horen wij dat graag! U kunt uzelf aanmelden 
op ovdekwikstaart@hotmail.com, we willen u vragen om uw naam, klas en naam van uw kind en 
het tijdvak dat u beschikbaar bent aan te geven. 
Bij voorbaat heel hartelijk dank! 
De Sportcommissie 
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