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Data 
 
23-25 mei kamp gr 5-8 

23 mei bezoek peuters van 

Olleke Bolleke op school 

26 en 27 mei Hemelvaart 

twee dagen vrij. 

3 juni volgende nieuwsbrief 

 
 

Dag juf Roos 
We gaan voor een tijdje afscheid nemen van onze lieve juf 
Roos. Haar zwangerschapsverlof gaat met Hemelvaart in. 
Hopelijk horen we over een tijdje het goede nieuws van een 
broertje of zusje. 
We wensen juf Roos een ontspan-
nen, fijn verlof toe in goede gezond-
heid. 
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Afgelopen jaren was de avondvierdaagse in de Bommelerwaard door corona helaas niet 
doorgegaan, maar dit jaar kan er weer gezellig en sportief gelopen worden! Zoals de jaren 
hiervoor gaan we met alle geïnteresseerde kinderen en ouders weer als groep vanuit school 
meelopen. De oudervereniging zal dit organiseren. Je kunt je al opgeven bij Marit van Kool-
wijk, moeder van Luna, via de mail maritkoolwijk@hotmail.com of app/bellen op 
0653217860. De kinderen krijgen ook nog een brief mee maar dan weet u alvast de data; 
dinsdag 5 juli tot en met vrijdag 8 juli en kunt zich al opgeven want de inschrijving is al open 
bij de organisatie. 

Meer gedetailleerde info vindt u op de website www.a4dbommelerwaard.nl 

We lopen 4 avonden 5 km. Eerste avond vanuit Kerkdriel, tweede Brakel, derde Hedel en laat-
ste avond Zaltbommel, waar we gezamenlijk de medailles zullen ophalen. Het inschrijfgeld is 
6 euro per persoon en kan aan Marit cash of per tikkie betaald worden. Het thema is dit jaar 
Hawaii, dat gaat superleuk worden! We lopen dus als groep kinderen en ouders en er worden 
altijd gezellige liedje gezongen worden, die worden uitgedeeld in een boekje met mooi obs 
rugzakje. Kinderen mogen niet alleen lopen, er moet een ouder of begeleider meelopen. Het 
is wel mogelijk dat een ouder meerdere kinderen onder zijn hoede neemt maar dat is uw ei-
gen verantwoordelijkheid om dat af te spreken met de betreffende ouder. 
We hopen op een grote opkomst! 
 
  

 
 
Loopt u weer gezellig mee met uw kind 
(eren) in Hawaii sferen door onze mooie 
groene omgeving? 
Liedjes zingen, vertellen en lekker wandelen. 
De inschrijving is gestart, zie voor meer info 
op de site en meldt u zich aan bij de ouder-
vereniging bij Marit van Koolwijk, zie hierbo-
ven. 

Gymlessen 
 
De gymlessen zijn weer gewoon in de grote gymzaal de 
Maayenbogerd op de vertrouwde dagen en tijden met 
meneer Bram of hun eigen juf. Checkt u ivm de groepen 
die op kamp zijn as maandag even de tijden op Parro-
voor de groepen 1-2 en 3-4. 
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Kampioenswedstrijd Papieren 
Vliegtuigjes, dat wilden we op 
school ook uitproberen. In de 
Nieuwsbegrip tekst van deze week 
lazen we over de langste vlucht, de 
langste afstand en de meest crea-
tieve vlucht. 

Fantastische sport-
dag met slagbal de 
1e prijs in de twee-
de poule en de 2e 
prijs in de eerste 
poule!! 
Topteams groep 7-8 
Proficiat!! 

 






