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Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag, 

de school is gesloten 

 

Dinsdag 22 mei: Studiedag, de 

school is gesloten. 

 

Woensdag 23 mei: 

 

Donderdag 24 mei: 

 

Vrijdag 25 mei: 
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Hallo, mijn naam is Soraychia en ik zit 

in groep 7B en 16 mei zijn de lichten uit-

gevallen en het was best wel spannend en 

meester ging een boek voor ons lezen 

om te kalmeren en alle WC’s waren he-

lemaal donker en gelukkig zijn er ramen 

met licht en dan kon je nog een beetje 

zien en we dachten dat de lichten de hele 

dag uit zonden blijven.   

 

Hallo, mijn naam is Safora. 16 mei zijn 

de lichten uitgevallen en vonden we het 

spannend. De meester ging ons verhalen 

vertellen totdat de lichten weer aangin-

gen. We vonden het toentoen saai. Het 

was echt leuk toen de lichten uit waren. 

Een lang verhaal kort. Doei!! 

 

 

 

 

De T-Factor komt eraan!!! 

Het eerste grote feest  in ons nieuwe gebouw is de T-

Factor. Op maandag 28 mei, dinsdag 29 mei en don-

derdag  31 mei wordt de jaarlijkse talentenshow van de 

Tamboerijn gehouden. Kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen 

de gelegenheid om te laten zien welke talenten ze hebben: 

zingen, dansen, goochelen, rappen, een instrument bespe-

len….. of iets anders dat opvallend, leuk, geweldig en inte-

ressant is. Een deskundige jury beoordeelt de kandidaten in 

de voorrondes en de finale. De voorronde voor de groepen 

6, 7 en 8 is op maandag 28 mei, de voorronde voor de 

groepen 3, 4 en 5 op dinsdag 29 mei en de grote finale op 

donderdag 31 mei.  

De finalisten treden 31 mei  ook ‘s avonds op, waarvoor 

de ouders en andere familieleden van harte worden uitge-

nodigd.  

Ouderbijdrage 

De schoolreisjes staan 

voor de deur.  

Wilt u er aan denken 

dat de totale ouderbij-

drage zo snel mogelijk 

betaald is!! 
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Verjaardagen  

 
Dag Naam       Groep 

 

19  Jazz Ramdhan (2009)    5B 

20  Kyana Hyder (2013)    1/2D 

23  Daniella Kyei (2007)    7C 

24  Kai Meijlink (2012)    1/2C 

 

 
 

 Nieuwe schoolgebouw 

Hallo, ik ben Cinderella en ik zit in groep 7C. 

Het begon 8 mei 2018. De eerste dag toen we officieel 

in het tijdelijke gebouw mochten. Het leek wel een 

doolhof en het was best druk met al die kinderen, die 

hun klas zochten. Wat ik wel jammer vond was dat de 

ouders niet mee naar boven mochten en buiten moes-

ten uitzwaaien, maar ik vind het nog steeds spannend 

om boven te zitten. En de eerste dag hebben we alles 

klaar gezet voor het jaar.  

Groetjes, Cinderella. 

 

Hallo, ik ben Moraigsha. Ik zit in groep 7C. Het begon 

8 mei 2018. De eerste dag in het nieuwe tijdelijke ge-

bouw. Ik kwam binnen en raakte de weg kwijt. Toen 

had ik de klas gevonden. Ging ik me luizenzak zoeken. 

Toen begonnen we meteen met rekenen, maar daar-

voor mochten we zelf een groepje maken. Ik vond het 

spannend. Ik was enthousiast. Maar vond het leuke en 

vind het nu ook leuk. Groetjes, Moraigsha uit groep 

7C 

Links en rechts oefenen op het nieuwe school-

plein 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het thema verkeer in de onderbouw 



Brede school Brassband 

 

 

 

  

Brede school Dans 

 



  Veiligheid op de parkeerplaats 

 

Veel kinderen komen lopend of op de fiets naar school. Zij lopen en 

fietsen langs of over het parkeerterrein naar school. 

Wij vragen dringend uw medewerking om er samen voor te zorgen dat 

alle kinderen veilig naar school kunnen. 

De stoep wordt vaak geblokkeerd door auto’s die daar geparkeerd 

worden. Ook wordt er te hard gereden. Dit zorgt voor een onveilige 

situatie. 

Wij verzoeken u daarom dringend alleen te parkeren in parkeervakken 

en rekening te houden met uw snelheid. 

U kunt ook gebruik maken van het parkeerterrein aan de andere kant 

van de weg. 

Inmiddels hebben wij contact gehad met de buurtregisseur en verzocht 

te ondersteunen bij het handhaven de verkeersveiligheid rondom de 

school. 

Wij rekenen er op dat wij er samen voor zorgen dat alle kinderen vei-

lig naar en van school kunnen komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michellina in Artis 

 

 

 

 

 

 

 


