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Feestweek 
In april gaat het gebeuren, we vieren het 
grote feest vanwege ons 50-jarig bestaan! 
Zoals jullie vast hebben meegekregen 
hebben we de goed geslaagde 
schoolreünie met oud-leerlingen en oud-
leerkrachten achter de rug. Nu maken wij 
ons op voor de festiviteiten voor de 
kinderen. Hier willen ouders en verzorgers 
natuurlijk ook bij betrekken.  
 

Maandag 23 april 
Deze dag is er een feestelijke viering in de 
hal. Er is deze dag aandacht voor muziek, 
spelletjes en wordt er met alle groepen 
geknutseld voor de kraamverkoop van de 
woensdag. Creahulp is welkom!  

 

 
Dinsdag 24 april 
We gaan deze dag op schoolreis. De 
bestemming houden we nog even geheim 
maar zeker is dat de kinderen van groep 1 
tot en met 8 meegaan in de bus. Met de 
hele school naar dezelfde bestemming, 
uniek! Over de kosten van het schoolreisje 
wordt u nog nader geïnformeerd. Wel zijn 
wij ongelooflijk trots op de leerlingenraad 

die een 
aanvraag voor 
subsidie 
hebben 
gedaan bij het 
ketelhuis. 
Deze 
aanvraag is 

goedgekeurd waardoor wij de kosten voor 
het schoolreisje laag kunnen houden.      

ID-kaart of kopie paspoort 
Let op: van alle kinderen hebben we een 
geldig kopie van het ID-bewijs nodig in 
verband met het schoolreisje. Graag op 
tijd controleren en voor woensdag 18 april 
inleveren bij de leerkracht! Indien nodig 
kan er hier op school een kopie worden 
gemaakt. 
 
Woensdag 25 april 
Deze ochtend vieren we feest op school. 
We organiseren diverse activiteiten in en 
om de school. Na 12.15 uur is ook de rest 
van de wijk welkom om tot 14.00 uur 
samen te genieten van wat lekkers, 
springen en spelen en is er van alles te 

koop op de kraampjes van de klassen! 

 
Donderdag 26 april 
Deze dag organiseren we een waar circus. 
In samenwerking met circus Tadaa! gaan 
de kinderen in groepjes aan de slag om 
een act in te oefenen. De middag zal de 
gehele voorstelling om 14.00 uur door alle 
kinderen vol trots gepresenteerd worden 
aan ouders, opa’s, oma’s en andere 
belangstellenden. Bij mooi weer is de 

opvoering bij 
Brilmans Dennen, 
bij deze zijn jullie 
vast van harte 
welkom!  
 
 

 
Ouderhulp gevraagd 

Bij deze willen wij ouders en betrokkenen 
vragen om jullie medewerking. Zowel op 
de maandag, woensdag en donderdag 
kunnen wij helpende handen gebruiken. 
Intekenlijsten volgen binnenkort. Het zou 
fijn zijn wanneer jullie alvast rekening 
kunnen houden met deze planning, alvast 
bedankt. We maken er een topweek van! 
 
Feestelijke groeten, team De Wegwijzer 


