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AGENDA VERJAARDAGEN 
JUNI 2022 
6 juni                 Tweede Pinksterdag, de 
                           kinderen zijn vrij 
7 juni                 Studiedag, de kinderen zijn vrij 
8 juni                 Sportdag 
14 juni               Pluto Huis van het boek  

                           OV-kaart mee! 
15  juni              Jupiter Ontdekkend tuinieren 
20 juni               Start citoweek 
24 juni               Zomerfeest VHS 
Vanaf 27 juni   Rapportgesprekken 
28 juni               Schoolreisje Duinrell 
29 juni               Pluto Tuinbouwles 
30 juni               Mercurius Tuinbouwles 

JULI 2022 

1 juli                  Musical 
4 juli                  Laatste schooldag  
                           schoolverlaters 
8 juli                  Laatste schooldag, de kinderen 
                          zijn om 12.30 uur uit. 
 
 

 
 

 
 
29 juni              Miu 
 
26 juli               Dylan 
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Sportdag 
Op woensdag 8 juni is het Nationale buitenspeeldag en tevens onze sportdag! De kinderen worden 
tussen 8.45 en 9.00 (op eigen gelegenheid) verwacht bij het sportveld van GKV (korfbalvereniging) aan 
de Bezuidenhoutseweg 360. Om 9.00 uur starten wij met het programma met o.a. 
een softbalclinic en boogschieten! 
  

Het is fijn als de kinderen in hun sportkleding naar het sportveld komen, met hier overheen voldoende 
warme (sport)kleding. Er zijn eventueel ook kleedkamers beschikbaar. De kinderen brengen hun eigen 
tussendoortje mee. Wij verzorgen voldoende te drinken.  

  

Om 12.30 is de sportdag weer afgelopen en kunt u uw kind weer ophalen bij de sportvelden. Wij kunnen 
altijd extra handen gebruiken; mocht u het leuk vinden om te helpen door bijvoorbeeld scheidsrechter 
te zijn of een groepje te begeleiden meldt u dan voor a.s. vrijdag bij de leerkracht van uw kind.  

 
In geval van slecht weer vervalt de sportdag en krijgen de kinderen les op school. In dit geval 
mailen/appen wij voor 7.45. Wij vragen u in dat geval uw kind gewoon bij school af te zetten. 

 

Borrel  
Wat was het fijn om iedereen weer even te zien donderdag 19 mei en wat was het ontzettend gezellig! 
Bedankt aan alle ouders die er waren en op naar de volgende borrel! 
 

 

Musical 
Vrijdag 1 juli aanstaande is het dan eindelijk zover, dan speelt Mercurius de eindmusical "Bosoleil" voor 
u. Na maandenlang repeteren en bouwen aan het decor zijn de leerlingen er bijna klaar voor.  
Vorige week heeft uw kind een brief mee naar huis gekregen waarin u aan kunt geven of u komt kijken 
en met hoeveel personen. Mocht u deze nog niet hebben gezien, vraag uw kind er gerust naar!  
We hopen natuurlijk zoveel mogelijk ouders, broertjes en zusjes en opa's en oma's te mogen 
verwelkomen! Tot dan!  
 

 

Duinrell 
Het duurt nog even, maar voor je het weet is het zover. Ook dit 
jaar kunnen we weer genieten van een schoolreisje. 
Dinsdag 28 juni gaan we met de school naar Duinrell. Meer info 
over deze dag volgt nog in de e-mail. 
 
 

 

https://www.google.com/maps/search/Bezuidenhoutseweg+360?entry=gmail&source=g
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Kunstenaar in de klas 
Voor ons projectonderwijs (IPC), kwam kunstenares Sara Pape in de klas om twee lessen te geven in het 
kader van ons thema Op de Kermis. De afgelopen weken zijn we bezig geweest met een prototype voor 
een kermisattractie waarbij de kinderen na moesten denken over de verschillende krachten die een rol 
spelen bij een ritje. Zo kwamen bijvoorbeeld zwaartekracht, wrijvingskracht en verschillende soorten 
van energie aan de orde.  
Sara gaf de kinderen de opdracht om een boekje te maken over hun zelfontworpen attractie. Dit mocht 
middels collagetechnieken, het tekenen van beweging en andere creatieve ideeën. Ook hebben ze een 
eigen kaft gemaakt met ‘marmertechniek’. Dit maakte het geheel helemaal af! Hieronder een 
impressie.  

 
 
 

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster 


