
 
 
 
 
 
 
 

 

Maandinfo april-mei 2019 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Hierbij de maandinfo voor het laatste stukje april en de maand mei. 
De meivakantie staat voor de deur, en het belooft met Pasen prachtig weer te worden. Dus 
dat komt goed uit! 
In deze maandinfo heel veel informatie, want er staat weer van alles te gebeuren. 
 
Eerst maar even een korte terugblik! 
Het voetbaltoernooi is weer fantastisch verlopen. Het was prachtig weer en er werd erg 
sportief gestreden. Dit keer geen kampioenen van de Driemaster, maar de leerlingen hebben 
erg hun best gedaan. Het toernooi liep gesmeerd, dus een dikke pluim voor de organisatie, 
die voor de 18e keer (!) in handen was van meester Edwin. Heel erg bedankt! 
 
Ook is groep 8 naar het Verzetsmuseum geweest in Amsterdam. Altijd een indrukwekkende 
excursie waarbij er veel over het leven tijdens WOII wordt uitgelegd. 
 
Deze week hebben de leerlingen van groep 8 hun eindtoets. Bij ons op school is dat de IEP-
toets. In heel Nederland kunnen de oudste leerlingen van de basisscholen laten zien wat ze 
allemaal geleerd hebben. 
Inmiddels zijn ze allemaal aangemeld op de nieuwe scholen voor Voortgezet onderwijs en 
een aantal van hen heeft al gehoord dat ze ook geplaatst zijn. 
 

 
Vrijdag hebben we ons paasontbijt gevolgd door een leuk spelletjes circuit, 
georganiseerd door groep 8. Bij de kleuters schuiven de kinderen van de 
peuterspeelzaal gezellig aan. 
En misschien komt de paashaas wel langs! De kinderen die dat leuk vinden 
mogen uiteraard in pyjama komen! 
 

Dan is deze week de laatste levering van het Schoolfruit programma. Omdat we graag 
gezond eten willen blijven promoten, gaan we na de meivakantie door met twee fruitdagen. 
Dus als u op de donderdagen en vrijdagen een stuk fruit voor de ochtendpauze wil 
meegeven aan uw kind, dan zijn wij helemaal blij! 
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Zaterdag 20 april begint de meivakantie. Deze duurt t/m zondag 5 mei. 

 
Koningsdag valt dus in deze vakantie. Uw kind heeft al een brief 
meegekregen van het Oranje comité met het programma van deze dag. Bij 
deze brief een aantal bonnen om lekkere dingen te ontvangen (ijs, poffertjes, 
limonade etc) 
 

In de vakantie ook de 4 mei herdenking bij het monument. 
De Driemaster heeft het monument geadopteerd en net als voorgaande jaren hebben de 
leerlingen van groep 8 het monument deze week weer netjes gemaakt voor deze 
plechtigheid. 
 
Ook start de RABO Clubkas campagne in de vakantie.  
 
Wij zijn dan wel geen club, maar mogen wel meedoen! 
 
Alle leden van de Rabobank krijgen een stemkaart 
toegestuurd om op hun favoriete club/school te 
stemmen. 
De stemmen kunnen worden uitgebracht tussen 23 april 
en 14 mei a.s. 
Natuurlijk hopen we op veel stemmen! Want, hoe meer 
stemmen we vergaren, hoe hoger het sponsorbedrag 
wordt dat we mogen ontvangen. 
Dus breng uw stem uit (als uw lid bent) en overtuig aub 
anderen ook op ons te stemmen! 
Het geld gaan we gebruiken voor een  nieuwe 
muurschildering op ons voorplein! 
 

 

 
Ook na de vakantie staat er nog veel op het programma: 
 

Op donderdag 9 mei gaan de groepen 6, 7 en 8 met de museum-bus naar het Stedelijk 
Museum in Amsterdam. Een leuke, leerzame en culturele excursie. 
 

Dan gaan de groepen 1 t/m 6 op dinsdag 14 mei op schoolreis naar ‘Oud Valkeveen’. 
De brief met meer informatie ontvangt u nog voor de vakantie! 
 

Op de dinsdagen 21 en 28 mei gaan we naar de jubileumvoorstelling van Samba Salad in 
poppodium Victorie. Een swingende show waar we vast veel plezier aan gaan beleven! 
 

Tot slot: 
 

In juni zijn dan de CITO- toetsweken. Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden bij evt. 
afspraken bij artsen of controles? Alvast bedankt. 
 

De schoolkampen van groep 7 en 8 (naar Bloemendaal en Texel) zijn in de week na 
Pinksteren. (11 t/m 14 juni) 



Agenda 
 

Vrijdag 19 april Paasontbijt en spelletjes circuit 

Zaterdag 20 april Meester Sander jarig 

20 april t/m 5 mei meivakantie 

Donderdag 2 mei Juf Annemarie jarig 

Woensdag 8 mei Meester Rob en juf Elly (administratie) jarig 

Donderdag 9 mei Excursie stedelijk museum Amsterdam (groep 6,7 en 8) 

Dinsdag 14 mei Schoolreis groep 1 t/m 6 

Dinsdag 21 mei Theatershow Samba Salad groep 5-6, 7 en 8 

Dinsdag 28 mei Theatershow Samba Salad groep 5-6, 7 en 8 

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag (vrij) 

Vrijdag 31`mei Vrije dag 

  

Iets verder weg  

27 mei t/m 7 juni CITO toetsweken groep 7 

3 t/m 14 juni CITO toetsweken groep 3 t/m 6 

Maandag 10 juni 2e Pinksterdag 

11 t/m 13 juni Schoolkamp groep 7 Bloemendaal 

12 t/m 15 juni Schoolkamp groep 8 Texel 

 
 

Wist u dat u deze data ook op de kalender op onze site of de schoolapp kunt vinden? 
 

! Allemaal een hele fijne mei-vakantie ! 
 
 
 

Rabobank Clubkas 
Campagne: 

Stem op onze school !  

 

Rabobank leden maken het verschil 
 


