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Willemstad, 25 april 2022  

 

Geachte ouders/verzorgers,  
 

Een fijne en gezegende week gewenst! 

 
Hopelijk heeft u allemaal heerlijk kunnen genieten van een fijne vakantie.  
We zijn blij om iedereen weer te zien!  
Bij deze enkele mededelingen. 
 
Een aantal data om rekening mee te houden 

- Koningsdag op 27 april is een vrije dag.  
- De bibliotheek aanstaande vrijdag 29 april gaat niet door i.v.m. de sport-en 

spelletjesdag. Hiervoor zal een andere datum worden geprikt.  
- Maandag 2 mei is een extra vrije dag i.v.m. de dag van de arbeid op 1 mei.  
- Vormsel voor groep 8 is gesteld op 10 juni.  

 
Earthday 
Dit vieren we op 28 april. Naast dat er in de klas verder op wordt ingegaan, mogen de kinderen 
op deze dag een gekleurd shirt e.a. dragen in de kleuren van de aarde. Bijvoorbeeld groen, een 
shirt/jurkje met bloemen, enz. Ook nemen alle kinderen hun plantje mee dat ze hebben gezaaid.  
Er zal een opening zijn en we vragen u om op deze dag samen met uw kind een meer vegetarische 
inhoud van hun broodtrommel te verzorgen. Dit om te helpen meer bewustzijn bij onze kinderen 
te creëren. Denkt u bijvoorbeeld ook aan het gebruik van een thermosfles met sap i.p.v. pakjes 
met drinken.  
 
Sport-en spelletjesdag 
Op 29 april vieren we Koningsdag met een sport-en spelletjesdag! 
Er wordt een hapje en sapje verzorgd door de oudervereniging. Graag een beker en tasje mee 
laten nemen zodat de kinderen water kunnen drinken en indien wenselijk iets extra’s om te 
eten/drinken.  
De kinderen dragen hun gymkleding (blauwe sportbroek/sportschoenen) en de leerkracht zal 
samen met de klas een kleur T-shirt afspreken voor deze dag. Meer info hoort u via hem/haar. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijvers, dir.                                                 A.M. van Eenennaam, adj. 
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