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     Aankomende vrijdag 
23 april doen wij mee aan de Koningsspelen. 
Het thema van de Koningsspelen is 
Ik+Jij=Wij. In deze tijd hebben we elkaar 
hard nodig. Met dit thema willen we laten 
zien dat samen ons nét dat beetje extra 
geeft.  
We beginnen deze dag om 8.30 uur met een 
ontbijtje in de klas. We vragen u om uw 
kind(eren) deze dag een feestelijk (oranje) 
ontbijt mee te geven naar school. Etenswaren 
mogen niet gedeeld worden met andere 
kinderen, vanwege de geldende maatregelen. 
In de kleine pauze zorgen wij voor wat 
drinken en een lekkere koek voor alle 
kinderen.   
Gedurende de dag gaan alle kinderen met 
hun eigen groep sportieve spelletjes doen op 
het plein.  
We hanteren tijdens deze dag de 
gebruikelijke schooltijden. Het kan wel zijn 
dat de kinderen van de groepen 4 net iets 
later buiten zijn, aangezien zij tot 12.30 uur 
op het plein zijn voor de spelletjes.  
Ieder jaar wordt er ook een liedje gemaakt 
door ’Kinderen voor kinderen’ bij het thema 
van de Koningsspelen. Het liedje van dit jaar 
heet: ’Zij aan zij’. Op de website van de 
Koningsspelen is dit liedje en meer informatie 
te vinden: www.koningsspelen.nl 
We hopen op een feestelijke sportieve dag 
met mooi weer!   

Schoolfotograaf 
Deze week heeft de schoolfotograaf weer 
prachtige foto's gemaakt van de kinderen. 
Binnenkort ontvangen alle kinderen een 
inlogkaartje van de fotograaf waarmee de 
foto's te bestellen zijn.  
 
Herinnering peiling schooltijden 
Afgelopen maandag heeft u via uw kind een 
formulier gekregen waarop u kunt aangeven 
welke schooltijden uw voorkeur heeft. Om de 
school te helpen om de juiste keuze hierin te 
maken, zouden we graag zoveel mogelijk 
reacties willen krijgen. Zou u daarom uiterlijk 
maandag 19 april het ingevulde formulier 
aan uw kind willen meegeven? 
Mocht u vragen hebben hierover, kunt u 
contact opnemen met mr@kindcentrum-
emmaschool.nl. 
 
Fietslampjes 
Er ligt een groot aantal fietslampjes bij de 
gevonden voorwerpen. Als uw zoon of dochter 
een fietslampje mist, dan kan deze opgehaald 
worden bij de conciërge.  
 
Heropening BSO + vakantieopvang 
Afgelopen week hebben we te horen gekregen 
dat de buitenschoolse opvang (BSO) weer 
open gaat vanaf maandag 19 april. We zijn 
erg blij dat we de kinderen ook weer op de 
BSO kunnen opvangen.  
In de meivakantie bieden wij vakantieopvang. 
Als u opvang afneemt, staat uw kind 
standaard aangemeld voor de vakanties.  
 
!!!Komt uw kind niet in de vakantie, 
verzoeken wij u om uw kind(eren) zo 
spoedig mogelijk af te melden via het 
ouderportaal!!! 



 
     

 

  

  

 

Nieuwe Chromebooks en digiborden 
Om goed aan te sluiten bij de digitale 
wereld waarin we leven zijn natuurlijk 
voldoende digitale middelen nodig. De 
afgelopen periode hebben we behoorlijk 
wat nieuwe Chromebooks  besteld, zodat 
er in iedere groep meer beschikbaar zijn 
om mee te werken. Deze week zijn ze 
geïnstalleerd en in gebruik genomen. 
Ook onze digiborden zijn aan vervanging 
toe. In de meivakantie worden er in de 
groepen 3 t/m 8 nieuwe digiborden 
opgehangen. Zo hopen we met ons 
onderwijs nog beter aan te kunnen 
sluiten bij de wereld van nu!  
 
Oproep leesboeken thuis gr. 3 en 4 
Tijdens de lockdown van vorig voorjaar 
en dit schooljaar hebben kinderen 
regelmatig leesboeken van school mee 
naar huis gekregen. Het gaat om 
leesboeken van Veilig Leren Lezen 
(dunne leesboekjes en Veilig en Vlot) en 
gewone leesboeken.  
We willen alle ouders en kinderen van de 
huidige groepen 3 en 4 vragen om te 
kijken wat hiervan nog thuis ligt en deze 
boeken mee te geven naar school. Alvast 
bedankt namens de leerkrachten van de 
groepen 3. 
 
Avond4daagse-Home Edition 
Dit jaar vindt er geen avondvierdaagse 
plaats zoals we die gewend zijn. Er is wel 
een heel leuk alternatief bedacht, de A4D 
Home edition. Via deze link is het 
mogelijk om je hiervoor aan te melden. 
 
Buitenlesdag  
Afgelopen dinsdag (13 april) was het 
nationale buitenlesdag. Frisse 
buitenlucht, beweging en een natuurlijke 
omgeving zijn goed voor fysieke en 
mentale gezondheid van kinderen. 
 

     
Meerdere groepen zijn deze dag naar buiten 
gegaan voor activiteiten of lessen. Zo ook 
groep 6a. Zij hebben onder andere 
beweegopdrachten gedaan in het bos en 
mooie krijttekeningen gemaakt over het 
thema van Da Vinci: de Romeinen.  
Nu maar hopen dat we de komende periode 
meer mooi weer krijgen om buitenlessen te 
kunnen doen.    
            

     Buiten sport en spel bij de kleuters 
 
Agenda 
April  
20 en 21 april  IEP eindtoets gr 8 
23 april   Koningsspelen 
26 april t/m 9 mei           Meivakantie  
Mei 
13  en 14 mei  Hemelvaart-vrij 


