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EINDE EU-SCHOOLFRUITPROGRAMMA 
Aanstaande vrijdag krijgen de kinderen voor de laatste keer het Schoolfruit aangeboden. Dus vanaf maandag 
na de vakantie moeten de kinderen zelf weer zorgen voor een dagelijks gezond tussendoortje. 
Een aantal kinderen hebben verteld wat ze ervan vonden: 
 
Wat vond je het allerlekkerst ? 
Imke  Komkommer Fleur Appel Sem meloen Fiene Appel 
Caddy Ananas  Tijs Ananas/Meloen  Luca Meloen/Ananas (hij houdt van tropisch fruit) 
 
Wat had je nog nooit eerder geproefd ? 
Imke Radijs Fleur Radijs Sem Niks Fiene Radijs 
Caddy Radijs (vond ze niet zo lekker) Tijs Niks Luca Radijs vorig jaar ook al geproefd 
 
Wat ga je thuis nog een keer eten ? 
Imke  Sinaasappel Fleur Sinaasappel   Sem Sinaasappel  Fiene Sinaasappel 
Caddy Bloedsinaasappel Tijs Sinaasappel  Luca Eet al het fruit al thuis 
 

 
BERICHT GOEDE DOELENCOMMISSIE  
Ook dit jaar is er weer een sponsorloop voor alle kinderen van onze school, en wel op woensdagochtend 5 
juni. Net zoals vorige jaren gaan alle groepen (K t/m 8) gedurende de ochtend rondjes (hard)lopen rond het 
grasveld achter de gymzaal. De bovenbouw (groepen 5 t/m 8) loopt hele rondes en de onderbouw (groepen K 
t/m 4) loopt halve rondjes. 
Hoe dat allemaal precies gaat verlopen wordt in een latere info duidelijk gemaakt.   
Dit jaar werken we samen met de St. Agnesschool in Oeganda. Daar zijn veel kinderen (half) wees: één of 
beide ouders zijn gestorven, vaak aan AIDS of malaria. De meesten worden grootgebracht door zgn. 
"guardians": een tante of oom, een oma of opa, een oudere broer of zus, soms zelfs door de buren. Er is 
nauwelijks te eten, laat staan geld voor "school feest". Om ook díe kinderen een kans op onderwijs en daarmee 
een betere toekomst te geven, is de stichting St. Agnes School Oeganda in het leven geroepen. De Agnes 
School biedt lager onderwijs aan de allerarmste kinderen uit de "village" Kyamagwa bij Jinja. Naast onderwijs 
krijgen de kinderen gratis lesmateriaal, een uniform, kousen en schoenen en dagelijks 1 of 2 warme maaltijden. 
Ze hoeven vanzelfsprekend geen schoolgeld te betalen.   
Woensdag 8 mei zijn er gedurende de ochtend gastlessen/presentaties in de hal van de school, gegeven door 
vrijwilligers van de stichting.  
Zo hopen wij de kinderen ook dit jaar weer warm te maken voor het verzamelen van zoveel mogelijk sponsoren 
voor dit prachtige project!  

Goede doelencommissie 
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KONINGSSPELEN 
Op vrijdag 12 april werden de koningsspelen georganiseerd.  
Eerst hebben de kinderen in de klas een ontbijt gehad.  
Daarna gedanst op het liedje pasapas. 
En toen was het tijd om in gemixte groepen spelletjes te doen. 
Girl Gang bestond uit Rikke,Sophie,Fenna,Jamila,Gwenn,Lieke,Sophie,Gwen, en Sophie 
had de meeste punten en heeft gewonnen. 
 

 
 
MEIVAKANTIE 
Vrijdag 19 april om half 3 start de meivakantie. Wij wensen iedereen een fijne, zonnige vakantie en hopen jullie 
maandag 6 mei weer uitgerust terug te zien op school. 
 
AGENDA 134e SCHOOLRAADVERGADERING 
17 april 2019, 20.00-21.30 uur 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen vorige vergadering 
4. Stand van zaken schoolplan en professioneel statuut 
5. Aangedragen vergaderpunten 
6. Actielijst 
7. Punten nieuwsbrief 
8. Rondvraag en sluiting 

 
 
AGENDA 
17 april   vergadering schoolraad 
17 + 18 april  Eindcito en Entreetoets 
18 april   Paasactiviteit 
22 april t/m 5 mei Meivakantie   
 
 
BIJLAGE 
Biebbabbel nr 5 
Flyer Sjors Sportief 
 

 


