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AGENDA
10 april
12 april
15 april
16 en 17 april
19 april
22 april
19 april - 5 mei
7 mei
8 mei
9 mei
12 mei
15 mei
16 mei
20 mei
27 mei
27 mei

Schoolvoetbaltoernooi
Koningsspelen
Leerlingenraad
IEP Eindtoets
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Meivakantie
Excursie Van der Glas 5 t/m 8
Schoolfotograaf
Boomwackersles gr 1 t/m 4
Moederdag
Schoolkorfbaltoernooi
Oudheidskamer groep 3 en 4
Verhalenverteller groep 3 en 4
MR en OC
AC

Ook over de verschillende bestemmingen
zullen we u later nader informeren.
Koningsspelen:
Dit jaar worden de Futura Koningsspelen
gehouden op vrijdag 12 april. De hele dag
gaan de leerlingen van De Heidepolle en De
Wegwijzer in gemenge teams bezig met
atletiek en spelen. ’s Middag staan de
teamspelen op het programma. De
leerlingen van groep 3 zijn hier ook bij
ingedeeld en komen deze dag om 14.15 uur
uit school.
Supporters zijn van harte welkom om de
leerlingen aan te moedigen.

Ik eet het beter:
In het kader van het project van “Ik eet
het beter”, hebben de kinderen van groep
5, 6, 7 en 8 een gezonde lunch gekregen.
In de hal was een buffetopstelling waar de
leerlingen hun lunch konden
samenstellen. De leerlingen hebben
genoten van hun gezonde lunch.

Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

Schoolreis:
We hebben de schoolreizen voor het
komende schooljaar gepland op
donderdag 12 september.
Wanneer we een beeld
hebben van de kosten zullen
we u daarover informeren
zodat de kinderen de
mogelijkheid hebben om
eventueel te gaan sparen
voor de schoolreis.

BUITENDAG KUINDERBOS 2e PAASDAG
Ook dit jaar organiseert Staatsbosbeheer
Kuinderbos in samenwerking met de Lionsclub
Noordoostpolder op 2e paasdag (maandag 22
april) de gezellige Buitendag. Het belooft weer
een bruisende dag te worden bomvol leuke
activiteiten, demonstraties en een groene markt
voor jong en oud. Wat is er te doen Er zijn
demonstraties van onder andere politie- en
reddingshonden, schapen drijven, drone vliegen,
Stihl motorzagen en een roofvogelshow. Ook
hebben de Ridders van de IJssel hun kampement
op het evenemententerrein opgeslagen. Er is een
vaarexcursie met de boswachter en er zijn
allerlei actieve competitie onderdelen zoals
bijlsteelhangen en hout kloven.
Jonge kinderen: voor de allerkleinste hebben we
leuke activiteiten zoals paaseieren zoeken met de
paashaas, het kabouter- en blote voetenpad,
zandkastelen bouwen, nestkast/insectenhotel en
paashaas timmeren, de knutselhoek, kaarsen
maken en waterdiertjessafari.
Oudere kinderen: voor de oudere kinderen
hebben we stoere en spannende activiteiten zoals
een klimtoren, glijbaan en pannakooi,
boogschieten, het “vliegend tapijt” waarop je op
een doek staat dat door een paard wordt voort
getrokken en een quad- en ATB parcours waar
ze zelf aan de slag mogen. Kom gezellig langs
met het hele gezin en geniet van deze leuke kijken doe-dag om de hoek! Kuinderbos aan de
Hopweg 21 in Bant.
Entree: kinderen €2,50 en volwassen €4,50.
Kijk voor het volledige programma en
aanvullende informatie op www.buitendagnop.nl

