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Agenda 
Ma 14 t/m 18 juni: sportweek 

Wo 23-6: Grote rekendag 

Wo 23-6: 15.00 uur: voorronde stoepranden op 

de speelplaats 

Week 25: schoolkamp groep 8 

 

Sportweek 

Volgende week (14 t/m 18 juni) hebben we als 

school in samenwerking met de ouderraad een 

sportweek georganiseerd. De hele week staat 

dan in het teken van bewegen, sport en gezond 

eten. Elke dag staat er een leuke activiteit 

gepland veelal mogelijk gemaakt door een 

financiële bijdrage van de ouderraad. 

Maandag: 

• Groepen 8 krijgen padelles. 

• Groep 4/5 en 5 gaan 's morgens naar 

AMO land. Deze kinderen mogen om 

8.30 uur bij AMO land afgezet worden 

(Adres: Moleneind 25) met tas met eten 

en drinken. Zorg voor gemakkelijke 

kleding en dichte schoenen.  

• Groep 6 en 7 gaat 's middags naar AMO 

land. Zorg voor gemakkelijke kleding en 

dichte schoenen.  

Dinsdag: 

• Groep 3 t/m 8 krijgt een workshop 

freerunnen. 

Woensdag: 

• Groepen 1/2 gaan naar AMO land. De 

kinderen mogen om 8.30 uur bij AMO 

land afgezet worden (Adres: Moleneind 

25) en om 12.30 uur ook weer daar 

worden opgehaald. Hun tasje met fruit 

en drinken nemen ze die dag mee naar 

AMO land. Zorg voor gemakkelijke 

kleding en dichte schoenen.  

Donderdag:  

• Workshop Drumtastic. Bij goed weer 

vindt de workshop op de speelplaats 

plaats. Bij slecht weer gaan we naar de 

Wetering, de kinderen van groep 3 t/m 8 

moeten dan hun gymspullen meenemen. 

Kleuters kunnen op blote voeten.  

Vrijdag:  

• Workshop Drumtastic. Bij goed weer 

vindt de workshop op de speelplaats 

plaats. Bij slecht weer gaan we naar de 

Wetering, de kinderen van groep 3 t/m 8 

moeten dan hun gymspullen meenemen. 

Kleuters kunnen op blote voeten.  

• Groep 3 en 4 naar AMO land. De 

kinderen mogen om 8.30 uur bij AMO 

land afgezet worden (Adres: Moleneind 

25) en om 12.30 uur ook weer daar 

worden opgehaald. Hun tasje met fruit 

en drinken nemen ze die dag mee naar 

AMO land. Zorg voor gemakkelijke 

kleding en dichte schoenen. 

Nog géén versoepelingen in corona-
richtlijnen!  
Het kabinet heeft besloten om de maatregelen 

in het primair onderwijs nog niet te 

versoepelen. Het volgt daarmee het advies van 

het Outbreak Management Team (OMT) om de 

huidige maatregel rond het niet mengen van 

groepen kinderen in school nog niet los te laten. 

We hadden gehoopt dat het schoolteam iets 

meer ruimte had gekregen om naar eigen wens 

en behoefte de laatste weken van het 

schooljaar in te richten. Helaas, dat kan dus 

nog niet.  

Dit betekent dat we de activiteiten voor het 

einde van het schooljaar gaan organiseren 

volgens de huidige richtlijnen.  

Schoolkamp: alle kinderen in één kampbubbel 

zonder bezoek; 

Eindmusical: op twee verschillende avonden 

(per groep één avond) wordt de musical 2 keer 

opgevoerd voor de helft van de ouders; 

Eindfeest groep 8: zonder ouders; 

Groepsuitjes: We zullen hierover nog 

overleggen met de medezeggenschapsraad (16 

juni) en de ouderraad (21 juni). 

We laten u daarna zo snel mogelijk weten hoe 

de activiteiten precies vorm gaan krijgen. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 


