
Toelichting bij de maandkalender van mei 2017. 

 

 

 

 

 

 

Hemelvaart 

Het hemelvaartweekend is dit jaar van donderdag 25 april tot en met zondag 

28 april.  

Pinksteren 

Het pinksterweekend is van zondag 4 juni tot en met maandag 5 juni. 

Alle kinderen en leerkrachten zijn dan vrij en kunnen hopelijk genieten van 

mooie zonnige dagen. 

 

 

 

 

Schoolreisje Groep 3 tot en met 6                                                       

Groep 3 tot en met 6 gaan dit jaar op maandag 29 mei naar 

Attractiepark Drouwenerzand te Drouwen in Drenthe. We gaan 

samen met groep 4 en 5 van Molkwerum. De kinderen gaan in 

verschillende groepen met hun begeleiders uiteen voor een 

ontdekkingstocht door het park, waar van alles is te beleven.. 

 

De kinderen krijgen ruim van te voren nog een briefje mee met informatie over de 

vertrektijden enz. Eventuele bijzonderheden zoals wagenziekte horen we ook graag voordat 

we op stap gaan met elkaar. Heeft u nog vragen, kom dan gerust nog even bij ons langs. 
 

 

Schoolreisje Groep 1 en 2  

Op maandag 29 mei gaan de kleuters op schoolreis naar De Naturij in Drachten. Groep 1, 2 en 3 van 

Molkwerum gaan ook mee. De Naturij is het leukste dagje uit voor kinderen van 0 t/m 12 jaar! Weer 

of geen weer? Bij De Naturij kunnen we ook lekker binnen spelen! Het is een uniek natuur- en 

recreactiegebied van maar liefst 7 ha. groot aan de rand van Drachten, met een kinderboerderij, 

speeltoestellen en een speelhal.  

                                                                          
Om 8.30 uur vertrekken we met auto’s naar 

Drachten en we hopen om ongeveer 16.00 uur 

weer terug te zijn bij school. 

De kinderen krijgen in het park een bakje patat, 

een bekertje ranja en een ijsje. 

 

Het is belangrijk uw kind in ieder geval voor 

twee keer drinken mee te geven en wat lekkers 

in een rugzak voorzien van naam, adres en 

woonplaats.  

Voor het vervoer zijn al chauffeurs geregeld. Het zou fijn zijn wanneer u in het bezit bent van een 

stoelverhoger, deze mee te nemen (graag ook voorzien van naam).  

 

Van de kleuterjuffen krijgt u binnenkort nog een briefje met informatie over het schoolreisje. 

 

 

 

HERINNERING:  

Wilt u de rapportmappen aan uw kind meegeven naar school zodat alles weer compleet is 

voor de volgende rapportperiode 

 



Projectweken  

Voor de zomervakantie, van 19 juni tot en met donderdag 6 juli, willen we met de hele school een 

aantal projectweken realiseren. We denken hierbij aan groeps-doorbrekende opdrachten, workshops en 

gastlessen die voornamelijk op de middagen zullen plaatsvinden, waarbij de leerlingen met elkaar 

kunnen ontdekken en leren rond één thema.  

Het thema is VOEDING. 

Bij de realisatie van deze projectweken kunnen we uw hulp als ouders goed gebruiken. Bijvoorbeeld  

 om een gastles te geven (slager, bakker, diëtiste, kok)  

 om mee te gaan als chauffeur/begeleider op excursie 

 om met een groepje leerlingen te bakken/koken 

 om een paar extra handen te zijn in de groep 

 om…. 

Ouder(s)/Pakes en Beppes of…… kunnen zich binnenkort door middel van een antwoordstrookje 

opgeven als “hulpouder” 

Alvast bedankt voor de medewerking.  
                                                                                                   

Alvast noteren 

           4-5 juni  -  Pinksteren 

           12 juni  - Start Cito toetsweken 

           14-16 juni  - Kamp Ameland groep 7-8 

           19 juni – 6 juli - Projectweken over Voeding 

           23 juni   - Sportdag: fietstocht          

            

 


