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World Robot Olympiad 
Drie teams, bestaande uit in totaal 8 leerlingen uit onze 
groep 8, deden vorige week zaterdag mee aan de WRO. 
Tijdens deze internationale roboticawedstrijd, 
ontwierpen en bouwden de kinderen een Lego 
Mindstorms robot en programmeerden deze om 
zelfstandig opdrachten uit te voeren. Alle teams haalden 
de nodige punten. Dit kon ook niet anders, want de teams 
hadden zich onder begeleiding van Kees van Gemert en juf 
Ilona op school tot in de puntjes voorbereid. De kinderen 
leerden niet alleen construeren en programmeren, maar 
ook belangrijke vaardigheden als problemen oplossen en 
samenwerken. De komende periode zullen deze 8 experts 
het ontdeklab voor groep 8 gaan begeleiden.   

 

 
Ik ga op reis en neem mee… 
...mijn hele klas. De afgelopen weken zijn er weer een hoop 
groepen op schoolreis geweest. Leuke locaties, prima 
begeleiding, het weer zat mee, kortom; het kon minder!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolplein 
Afgelopen zaterdag werd er door een groep ouders een 
heel aantal klussen op onze pleinen uitgevoerd. De wal 
heeft een fantastische upgrade gehad, er zijn meerdere 
trappetjes geplaatst en er zijn paden met houtsnippers 
gemaakt. Verder zijn de houten hekwerken verstevigd, 
heeft het buitenlokaal meer vorm gekregen en was er 
regulier onderhoud. De afgelopen dagen zagen we de 
kinderen genieten van alle nieuwe ontdekplekken op het 
plein. Vanaf deze plek willen wij alle ouders nogmaals 
bedanken voor hun hulp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
Wo 29-05 CM 4b: Rondje om de Brink 

Schoolreis groepen 3 
Schoolkamp groep 7 ⋘ 
INFO #17 

Do 30-05 
Hemelvaartvakantie 

Vr 31-05 

Ma 03-06 Studiedag team | Alle kinderen vrij 

Di 04-06 CM 3a-3b-4a: ABC Klassenposter 
CM 7-8: Pieter Roelf concert 
Vergadering MR 

Do 06-06 CM 4b: Klassenposter 
Vr 07-06 Open podium groep 7a 

Extra margedag groepen 1/2 

Ma 10-06 Tweede pinksterdag 

Do 13-06 Schoolkamp groep 6 ⋙ 
Vr 14-06 Schoolkamp groep 6 ⋘ 

INFO #18 

Do 20-06 Studiedag team | Alle kinderen vrij 
Klik hier voor de digitale jaarplanner. 
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E-waste Race 
Tot en met vrijdag 21 juni doet groep 6 mee aan de E-
waste Race. In vier weken proberen zij zoveel mogelijk 
afgedankte elektrische apparaten (E-waste) in te zamelen.  
 
De E-waste Race is bedoeld om het inzamelen van 
elektronisch afval leuker en makkelijker te maken. In 
Nederland wordt slechts 45% van de totale hoeveelheid 
elektronisch afval gerecycled. Zo gaan waardevolle 
materialen verloren voor hergebruik. De E-waste Race is 
leerzaam en draagt eraan bij dat schadelijke stoffen niet in 
het milieu terechtkomen. Daardoor hoeven er minder 
grondstoffen uit de aarde gehaald te worden. 
 
U kunt uw klein elektrische afval, zoals een oude telefoon, 
haardroger of elektrische wekker op school afleveren bij 
de groepen 6. De in de klas benoemde managers, Koen, 
Ilse en Sanna, zorgen er dan voor dat het afval op de juiste 
plaats terecht komt. Afvalverwerker Virol zorgt ervoor dat 
het elektronisch afval vervolgens wordt opgehaald bij de 
scholen en dat de apparaten worden gerecycled.  

 
Verhalenwedstrijd 
De leerlingen van de plusklas, groep 4, hebben meegedaan 
aan de Lotus schrijfwedstrijd. In dit landelijke project wil 
Lotus, een meisje dat 15 weken te vroeg ter wereld kwam 
in 2011, samen met 1200 kinderen die ook geboren zijn in 
2011 twaalf boeken uitgeven. Voor iedere provincie een 
boek met daarin honderd verhalen van kinderen die 
dromen over later. Wat gebeurt er over tweeëntwintig 
jaar? Hoe ziet je leven en de wereld er dan uit? 
 
Hidde, Bram, Eline en Teun hebben alle vier een prachtig 
verhaal geschreven, deze worden allemaal in het boek 
opgenomen. Gefeliciteerd met deze knappe prestatie! 

Juf Marleen gaat fietsen! 
Volgende week donderdag gaat juf Marleen de Alpe 
d’Huez beklimmen. Marleen doet mee aan het evenement 
Alpe d’HuZes. Het streven van dit evenement is om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker 
en naar verbetering van de kwaliteit van leven van 
mensen met kanker. Op één dag beklimmen 5000 
deelnemers fietsend, hardlopend, of wandelend maximaal 
zes keer de Alpe d’Huez, onder het motto ‘opgeven is geen 
optie’. Wij wensen Marleen ontzettend veel succes! Klik 
hier om naar Marleen haar persoonlijke sponsorpagina te 
gaan, u kunt nog doneren. 

 
Blow it away 
Wellicht heeft u al wat getrompetter door de school horen 
schallen. Vorige week dinsdag zijn de groepen 6 namelijk 
gestart met hun blazerslessen. In de lessen komen allerlei 
verschillende aspecten aan bod, waaronder kennismaken 
met het instrument, het bespelen van het instrument, 
noten leren lezen en samen spelen.  Kortom het hele scala 
van muziek leren spelen komt voorbij. Wanneer alle 
lessen zijn geweest, wordt er afgesloten met een heus 
concert. Samen met muziekverening Oranje betreden de 
kinderen op dinsdagavond 18 juni het podium. Wij 
hebben er nu al zin in! 

De foto hierboven is genomen tijdens de repetities in het 
schooljaar 2016-2017. 
 
Boeken te koop!  
Tot en met woensdag aanstaande is onze boekenwinkel in 
’t Klokhuis geopend: 1 boek voor €0,50, 3 boeken voor 
€1,-  
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