
Beste ouders, 

   

De Avond4Daagse is dit jaar 

van maandag 29 mei tot en 

met donderdag 1 juni. 

 

De week na de meivakantie 

krijgen de kinderen het in-

schrijfformulier mee naar 

huis. Dit formulier moet de-

zelfde week weer worden 

ingeleverd. 

 

Startplaats: 

Anders van voorgaande ja-

ren is de startplaats nu bij 

Dijckstaete, Maartenplein 

98  in Maartensdijk 

 

 

Starttijden:  

Groep 3 t/m 5-6, voor de 5 

km, 18.15 uur. 

Groep 6 t/m 8, voor de 10 

km, 18.00 uur. 

 

Kosten: € 5.- 

 

Dit is een buitenschoolse 

activiteit, ouders worden 

daarom gevraagd om min-

stens één avond mee te lo-

pen om toezicht te houden, 

of om halverwege de route 

limonade te verzorgen. Op 

het inschrijfformulier kan 

een voorkeur voor een be-

paalde avond worden inge-

vuld. Ouders die meelopen 

zijn gezamenlijk verantwoor-

delijk voor de groep kin-

deren.  
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Bij Dijckstate wordt geza-

menlijk gestart, de kinderen 

lopen dus wel samen met 

hun klasgenootjes. Anders 

dan voorgaande jaren, wor-

den er geen groepjes inge-

deeld voor het rijden. Het is 

aan ouders dit zelf of onder-

ling te regelen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mirjam van der Wilt 

(moeder Lara uit groep 5) , 

06 2003 67 53 

Barbara Hendriksen (moeder 

Reijer uit groep 5 en Jelte uit 

groep 2), 06 5469 8983 

Boekenbeurs Utrecht  

Op Hemelvaartsdag wordt 
er een boekenbeurs georda-
niseerd in Het Oude Tolhuys 
in Utrecht. De opbrengst 
van de boekenverkoop gaat 
naar het goede doel”: Het 
Vergeten Kind.  

http://
www.boekenbeursutrecht.nl/ 

Mocht u prenten– of kinder-
boeken hebben, dan kunt u 
deze inleveren in de teamka-
mer en worden ze dan ver-
kocht.  Alvast dank. 



 Nieuwbouw 

Deze week komt het staal en 

volgende week komen de ka-

naalplaatvloeren, mooi moment 

om in de vakantie even langs te 

lopen en te zien wat er gebeurt 

en hoe snel het gaat!  

 

Zoals het nu op de planning 

staat komen de dakplaten in 

week 20.  
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Bedankt voor de reacties voor 

de input voor de inrichting van 

het schoolplein.  

Afgelopen week zijn met drie 

ontwerpers gesproken en na de 

vakantie wordt een besluit ge-

nomen. Dan wordt er een 

schets gemaakt en uiteraard 

mogen kinderen, ouders en 

leerkrachten hier hun input aan 

geven.  

Website en oudercommunicatie  

Afgelopen weken zijn we bezig 
geweest met het inrichten van 
een nieuwe website. Het stre-
ven is om deze na de mei vakan-
tie live te laten gaan.  

Aan de website gekoppeld zit 
een oudercommunicatie 
platform: Social Schools.  

Socials Schools is een platform 
waar leerkrachten heel gemak-
kelijk berichten met foto’s, film-
pjes, bestanden en evenemen-
ten kunnen plaatsen. 

Ouders kunnen deze berichten 
lezen door in te loggen via de 
website of via een app. 

Na de mei vakantie krijgt u meer 
uitleg over de mogelijkheden en 
werkwijze hiervan. 

De ouders van groep 8 zijn reeds 
toegevoegd aan deze app, aan-
gezien zij als pilot gebruiken. 

 Zo kunnen we zelf ervaren wat 
al wel en niet duidelijk is, wat 
nog beter kan en hoe het 
platform in de praktijk werkt.  
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Belangrijke data in mei en juni 2017  

22 april t/m 7 mei    Meivakantie  

Dinsdag 9 mei    Groep 5 NME les Vlijtig  liesje 

Woensdag 10 mei   Groep 7 NME les De kracht van kruiden 

Maandag 15 mei t/m 19 mei  Kamp groep 8  

Woensdag 17 mei   Inloopochtend groep 3 t/m 7 

Vrijdag 19 mei    Sportdag groep 6/7 

Woensdag 24 mei   Sponsorloop nieuwbouw 

Donderdag 25 en vrijdag 26 me  Hemelvaart: geen school 

Woensdag 31 mei   Kids in Bizz groep 8 

Maandag 5 juni    Pinksteren: alle kinderen vrij 

Woensdag 14 juni   Studiemiddag: alle kinderen vrij 

Koningsbal en Koningsdag Groenekan  

De website voor het Koningsbal en Koningsdag is live: check nu http://www.oranje-
groenekan.nl/ en schrijf je direct in voor Groenekan got Talent en het Smartlappen festival! 

In de bijlage vindt u meer informatie en de inschrijfformulieren! 


