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Beste ouders, 
 
Onze school maakt zich sterk voor een gezonde 
leefstijl. En het gaat goed. We zien dat kinderen 
veel meer dan eerst fruit eten en dat het aantal 
gezonde traktaties is toegenomen. Fijn! Er zijn 
nog twee aandachtspunten: 
 
-Tijdens de overblijf wordt ook gezond gegeten. 
Snoep en chips worden niet meer toegestaan tij-
dens de lunch en worden terug mee gegeven naar 
huis. Vanaf volgende week maandag 20 maart krij-
gen alle kinderen na het eten een snoepje van de 
overblijfmoeders. 
-Een enkele keer krijgen de juffen en de meesters 
nog een traktatie. We vinden dit een lief gebaar 
maar we merken dat het voor de kinderen dan nog 
niet duidelijk is. We willen één lijn trekken. Dus 
graag alleen een (gezonde) traktatie voor kinderen 
en niet voor de leerkrachten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jacqueline Rebers. 
 
Bijlage 
In de bijlage vindt u een flyer over de open dag. 

 
Schoolreis 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Ook dit jaar staat er voor de groepen 3 t/m 7 weer 
een schoolreis (op maandag 8 mei) op het pro-
gramma!  
Dit jaar hebben we gekozen voor Naturalis in com-
binatie met Linnaeushof. 
Omdat een schoolreis zowel voor kinderen, als 
voor ouders best spannend is, zijn we al druk met 
de voorbereidingen bezig, zodat deze dag voor 
iedereen zo vloeiend mogelijk verloopt. 
De kinderen van groep 3A, 3/4B, 4A en 5A starten 
Naturalis. Zij volgen onder begeleiding een pro-
gramma.  Daarna gaan zij naar Linnaeushof, waar 
ze in groepjes onder begeleiding gaan spelen.   
De kinderen van de groep 5/6B, 6A, 7A en 7B star-
ten in Linnaeushof.  
 
 
 
 
 

 
De kinderen van groep 5B gaan onder begeleiding 
het park in. De kinderen van groep 6 en 7 mogen 
zelfstandig. Er is een centraal punt waar altijd ie-
mand van de begeleiding aanwezig is. Na de Lin-
naeushof gaan zij naar Naturalis, waar zij onder 
begeleiding een programma volgen. 
Ieder kind krijgt deze dag een polsbandje om met 
daarop een telefoonnummer (voor noodgevallen).  
Verdere informatie over het verloop van de dag en 
bagage volgt later. 
Dit jaar komt de bijdrage voor de schoolreis op 
EUR 27,= per kind. Wij vragen u dit bedrag over te 
maken op NL 91 RABO 0195 2110 14 tnv Stichting 
Floreo (uiterlijk vrijdag 31 maart).                               
In het betalingskenmerk graag het volgende ver-
melden: 

- HBSSL naam van uw kind(eren); 
- Groep van uw kind(eren); 
- Bijdrage schoolreis. 

 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep schoolreis 
Cora, Martine en Sanne 
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Koningsspelen 2017 
Oproep. 
 
Vrijdag 21 april is het op school weer konings-
dag. Dan zullen de koningsspelen voor de groe-
pen 1,2 en 3 op school plaatsvinden. Wie van u 
kan ons hierbij helpen? Wie zou 21 april een 
groepje kinderen willen begeleiden bij een 
spel? 
Wie vindt het leuk om bij een spel te staan? 
Vele handen maken een gezellige dag voor de 
kinderen en u zelf    
Bij het lokaal van groep 1/2b en c, 2/3a en 3/4b 
hangt een lijst waar u zich kunt opgeven. 
Mocht u vragen hebben, kom dan gerust even 
langs. 
 
Met vriendelijke groet, 
Yoran Belder en Judith Pundke 
 
Pasen 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 13 april vieren we op school het 
paasfeest. 
 
Paasontbijt 
We beginnen de dag met een gezellig paasont-
bijt. Dit jaar hebben we een leuk idee: we ma-
ken een paasontbijtje voor een ander. In de 
klas vullen we eerst een lijst in met dingen die 
we graag lusten. Daarna trekken we lootjes en 
weten we voor wie we een gezellig ontbijt gaan 
maken. De kinderen van groep  1 en 2 krijgen 
de lijst van zichzelf eerst mee naar huis om in 
te vullen met hun ouders. Willen jullie die vrij-
dag 7 april weer op school inleveren, zodat de 
leerkracht kan loten. We vinden de gedachte er 
achter om iets voor een ander te maken heel 
waardevol. De school zorgt voor het drinken. 
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 nemen op 13 
april een ontbijt voor een ander mee en een 
eigen beker 
Paasviering 
Na het ontbijt heeft zowel de onderbouw als de 
bovenbouw een  gezamenlijke paasviering. We 
vinden het belangrijk om de betekenis van Pa-
sen samen te ervaren. We maken “het laatste 
avondmaal “ visueel. 

 
Sponsorloop 
Met betrekking tot de paasgedachte doen we 
ieder jaar een actie voor een goed doel. In ie-
der geval wordt er een sponsorloop gehouden 
op 13 april. Meer informatie volgt nog. 
 
Hulpouders gezocht voor: 
-versieren school; 
-inkopen doen voor ontbijt (matses, boter, sui-
ker en drinken); 
-oefenen paasviering; 
-Hulp sponsorloop. 
Wij hebben uw hulp hard nodig met boven-
staande activiteiten. 
U kunt zich aanmelden via de mail 
m.groeneweg@hendrik-boogaard.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
Shirley Dongor, Cora van Blijswijk en  
Marcella Groeneweg. 
 
Wij zijn op zoek: 
 
Wij zijn op zoek naar hulp ouders voor het oud 
papier 
een beetje sjouwen en het hebben van plezier. 
Meestal staan we zes keer per jaar 
voor onze kinderen van de HBS klaar. 
Kunt U een keer niet 
heb daarover geen verdriet. 
Sjouwen of in de buurt met een boedelbak rij-
den 
met uw hulp zult U ons allen verblijden. 
Per jaar halen we momenteel € 1100,-- op 
dit geld komt ten goede van uw kind, is dat niet 
TOP. 
Een groot project wordt van de OPA- pot gefi-
nancierd 
en over de aanschaf van een geluidsinstallatie 
wordt niet “gemierd”( Gronings ) 
Enkele vaders stoppen er mee 
na respectievelijk 20 en 25 jaar is het voor hen 
nu oké. 
Dit geeft toch wel de gezelligheid aan 
dat zij nog steeds tijdens de OPA dagen voor 
ons klaar staan. 
Geeft U op bij juf Marjolein of Cathrien 
wij zullen uw aanmelding met plezier tegemoet 
zien. 
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Info over de schoolreis naar Naturalis & Lin-
naeushof op maandag 8 mei 2017 
 
We hebben gekozen voor 2 activiteiten, een 
activiteit ’s morgens en een activiteit ’s mid-
dags. In de Linnaeushof kunnen de kinderen 
heerlijk spelen en in Naturalis gaan alle kin-
deren 2 workshops doen. 
 
groepen 3, ¾, 4, 5:  ’s morgens in Naturalis, ’s 
middags in Linaeushof. 
groepen 5/6, 6, 7a en 7b: ‘s morgens in Lin-
naeushof, ’s middags in Naturalis. 
 
Info over de workshops in Naturalis: 
 
'Dino's door elkaar'  
groep 3 en 4 
De leerlingen worden echte dinologen! Speel-
goeddino ’s, echte dinosaurusfossielen, groot, 
klein, langwerpig, rond, eetbaar of niet…. leer-
lingen ordenen op maat, vorm of voedsel. Of 
verzinnen uw leerlingen een hele andere inde-
ling? Door echte fossielen (tanden, botten, 
voetafdrukken en een versteende drol) te on-
derzoeken prikkelen we de nieuwsgierigheid. 
 
'Doe de dino’ 
groep 3 en 4 
Pret verzekerd! Doe een dinostaart om of je 
hoorns op. Vergelijk jezelf met de dino’s uit de 
tentoonstelling. Ben je een Triceratops of mis-
schien een Ankylosaurus? In groepjes met be-
geleiders vanuit school doen ze opdrachten. Bij 
het echte T. rex skelet is natuurlijk de vraag: 
“Wat deed jouw dino als hij T. rex tegen-
kwam?” 
 
'Dinofossielen'  
groep 5, 6 en 7 
De leerlingen werken met echte fossielen. In 
groepjes onderzoeken ze botten, sporen en 
tanden van dino’s en reptielen uit de dinotijd. 
Aan de hand van de fossiele bewijsstukken on-
derzoeken de leerlingen van welke dino of rep-
tiel deze afkomstig zijn. Hoe zag de omgeving 
waar dit dier leefde eruit en wat at het dier? Ze 
schrijven hun bevindingen in een onderzoeks-
boekje. Welke dino past het beste bij hun on-
derzoeksresultaten? 
 
 
 

'De wereld van T. rex'  
groep 5, 6 en 7 
Hoe het skelet van T. rex eruit ziet is te zien in 
de tentoonstelling. Maar hoe zag ze eruit met 
vlees en vel. En in welke wereld leefde dit grote 
roofdier? Leerlingen maken een reconstructie 
van T.rex en haar leefomgeving. Ze zoeken in 
de tentoonstelling naar bewijs voor hun ideeën 

of 

komen tot de conclusie dat ze hun reconstruc-
tie (of beeld) aan moeten passen. 
 
De schoolreiscommissie: Sanne, Martine en 
Cora. 
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Maart 2017 
Woe.                 22                      Taekwondo/hapkido gr 5a/6a. 
Vrij.                   24                       Opruimshow 5, 5/6b en 6a  
                                                     (14.00-15.00 uur gemeenschapsruimte) 
Di.                     28                       Zwemmen 2/3a 
Do.                    30                       Zwemmen 8a 
 
April 2017 
Di.                      11                      Zwemmen 4b 
Do.                     13                      Zwemmen 3/4b 
Vrij.                    14                     Goede vrijdag 
Ma.                    17                      2e Paasdag 
Vrij.                    21                      Koningsspelen 
Ma.                    24                      Start Meivakantie 
 

 
 
Studiedag: 

14 juni 2017 

 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 
 
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen 
 
 

Schooljaar  2016-2017   

Kerstvakantie  26 december 2016  6 januari 2017  

Voorjaarsvakantie  27 februari 2017  3 maart 2017  

Pasen  14 april 2017  17 april 2017  

Meivakantie  24 april 2017  5 mei 2017  

Hemelvaart  25 mei 2017  26 mei 2017  

Pinksteren  5 juni 2017  5 juni 2017  

Zomervakantie  10 juli 2017  18 augustus 2017  

Schooljaar  2017-2018  

Herfstvakantie 14 oktober  2017  22 oktober 2017  

Kerstvakantie  23 december 2017 7 januari 2018  

Voorjaarsvakantie  24 februari 2018  4 maart 2018  

Pasen  30 maart 2018 2 april 2018  

Meivakantie  27 april 2018 13 mei 2018 

Pinksteren  20 mei 2018 21 mei  2018 

Zomervakantie  14 juli 2018 26 augustus 2018 

 

                             AGENDA 


