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Beste ouders / verzorgers, 
 
Aan alles komt een eind en vervolgens weer een begin! 
Einde van weer een heel fijn schooljaar. Zo hebben wij het als team ervaren. Onze dank daarvoor aan u als 
ouder/verzorger. 
Na de vakantie weer samen energiek beginnen aan een nieuw schooljaar met  
Nicole van Eert als directeur. 
Ik wens u allen heel veel succes met de start van het schooljaar 2016/2017. 
Dank voor de betrokkenheid en samenwerking van de afgelopen 5 schooljaren. 
Met een vriendelijke groet, 
 
Wilma Louwers 
 

Beste hulpouders, hulpoudleerlingen, hulpopa's en hulpoma's etc ,  
 
Het schooljaar is alweer bijna afgelopen. Het is een gezellig en leerzaam jaar 
geweest met allerlei leuke activiteiten die dankzij jullie hulp een groot succes 
waren. Daarom willen wij als oudervereniging jullie hartelijk bedanken voor 
jullie inzet! 
                                   
We hopen dat we volgend schooljaar weer een beroep op jullie mogen doen. 
Een hele fijne vakantie voor jullie samen met jullie gezin en tot na de vakantie! 

 
De oudervereniging 
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Hier een greep uit de reacties van groep 4 over de Pioniersdag. 

 
Ik vond  het klimbos het leukst .                                              
En het eten en drinken . 
We heben ook een ijsje ge geten . 
En ook anderen  dingen. 
En we heben ook in de springkusens gezeten . 
En somgen heben  mitjekoolf gedaan . 
Het was heeeel  leuk 
Van Hailey 

Ik vind het lekker eten en het doolhof is leuk. 
en de binnenspeeltuin. 

Ik wil terug omdat ik in het klimbos wil. 
En ik wil alles doen. 

Maar toen moesten we terug. 
Van jackie 

 
 
 

 
Het was leuk wand we zijn met de bus gegaan. En je mog alles gratis eten en het klimbos 
was het aller leukst en het qwad rijden was ook leuk en het race parkoer was ook leuk.   
Van Luca 

Bij duinoord.                            
De binnenspeeltuin was leuk. 
Ik ben wel een stuk of vijf keer weesten laser schieten. 
De bus zat heel lekker. 
En het drinken was leker. 
En het eten ook. 
Van Ryan 

 
Eerst gingen we met de bus naar duinoord  
Daarna moesten we lang wachten  
Toen waren we er eindelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                 
We speelde en rende ook veel  
Ik ben gaan lazergamen 
Voetballen en qwad rijden  
maar het was wel jammer dat ik niet in het klimbos mag  
maar de volgende keer wil ik weer naar duinoord 

Van Stefano 

Ik hoop echt dat we er nog een keer naar  
Toe want het was echt heeeel leuk!!!!  En toch was het  
leukste raceklimbos. Ik hoop echtdat we er nog een  
keer naar toe gaan want het was echt heeeel leuk!!!!  
Van Jazzy  
Groep 4 heeft zelfs van Kapla Duinoord nagebouwd 
 
 
 

 


