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Meivakantie  
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Hemelvaart 
Vrij! 

 
25 juni 

Havenspelen 
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Corona in de school  
De Corona perikelen lijken toe te nemen. 
Dagelijks worden er leerkrachten getest en 
zitten er groepen thuis die 
afstandsonderwijs volgen. Positief geteste 
leerlingen en leerkrachten, daar kunnen we 
niet meer om heen. Daarnaast wordt er in 
de school hard gewerkt om de corona 
achterstanden aan te pakken. Dit kan op 
groepsniveau maar in veel gevallen stemt 
de leerkracht af op individuele leerlingen. 
Gelukkig is er ook tijd om gezellig samen te 
zijn. We kijken dan ook erg uit naar het 
Koningsontbijt van aankomende vrijdag. 

 

 
Sportdagen 2021 
Dit jaar gaan we toch proberen om voor 
elke groep een sportdag te organiseren en 
dat in hun eigen klassenbubbel. Dus geen 
groepsdoorbroken onderdelen.  
In de volgende kopjes kunt u lezen wat er 
voor welke groep op het programma staat.  
  
De Koningsspelen 
Op vrijdag 23 april 2021 organiseren we de 
Koningsspelen in de ochtend voor de 
groepen 1 t/m 3. In de middag voor de 
groepen 4 en Neo 1. Het moet dit jaar in 
vaste groepen dus de kinderen spelen 
alleen spellen in groepjes met hun eigen 
klasgenoten.  
  
De Havenspelen 
De Havenspelen staan gepland voor vrijdag 
25 juni 2021 voor de groepen 5 t/m 7 en de 
groep 7 leerlingen uit Neo2 en groep 7/8.  

Deze sportdag is op de playground in 
Almere Haven in samenwerking met 
de Schoor. Verdere informatie over 
deze dag volgt nog. 
  
Watersportdag 2021  
Voor de leerlingen uit groep 8 
proberen we weer in samenwerking 
met Sail Today de watersportdag te 
organiseren. We zijn aan het kijken 
naar een geschikte datum.  
Ook voor deze sportdag volgt nog 
verdere informatie. 
 

 
Koningsspelen ontbijt  
Volgende week vrijdag, 23 april, is er 
het jaarlijkse koningsspelenontbijt. In 
verband met corona zal het dit jaar 
helaas anders zijn dan andere jaren. 
Alle kinderen van groep 1 t/m groep 
8 nemen zelf een belegde boterham 
(in een boterhambakje) of 
iets dergelijks mee van huis naar 
school. De ouderraad zorgt voor 
drinken en wat lekkers om er een 
feestelijk ontbijt van te maken. De 
kinderen ontbijten allemaal met hun 
eigen groep in hun eigen lokaal. LET 
OP, komende week ontvangt u van 
de leerkracht meer informatie over 
wat er voor lekkers door de 
ouderraad wordt verzorgd, zodat u 
zelf kunt kijken hoeveel brood u nog 
mee wilt geven aan uw kind. We 
gaan er met zijn allen een gezellig 
ontbijt van maken. 
Veel plezier en eetsmakelijk, namens 
de Ouderraad! 
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Avondvierdaagse 2021 

Ook dit jaar kan er helaas vanuit school 
geen Avondvierdaagse georganiseerd 
worden. Maar je kan je wel zelf inschrijven 
voor de Avondvierdaagse - Home edition! 
 Met de Home Edition bieden wij iedereen 
in Nederland de gelegenheid een eigen 
Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele 
grote groepen tegelijk, zoals je gewend 
bent. Maar alleen met een vriendje, je 
sportmaatjes of met je gezin. Je kunt de vier 
dagen lopen in de periode tussen 29 
maart en 30 juni 2021. Maar tussen de 
eerste wandeldag en de vierde wandeldag 
mogen maximaal twee weken zitten. Het 
moet natuurlijk wel een uitdaging blijven... 
En je hoeft niet alleen ’s avonds of 
doordeweeks te lopen. Ook overdag of in 
het weekend kun je op pad! 
 Per deelnemer kost deelname €6,50. 
Daarvoor krijg je iedere dag drie 
verschillende routes via de eRoutes app in 
de afstand die je zelf kiest. Je hebt daarbij 
de keuze uit 2,5 - 5 - 10 km. Afhankelijk van 
de omgeving waar je woont, wisselen de 
routes in de app iedere dag. Na afronding 
van de vier dagen wandelen ontvang je 
natuurlijk de officiële Avond4daagse 
medaille thuis! Easy dus! Kijk voor meer 
informatie op de 
website https://www.avond4daagse.nl/deel
nemers/avond4daagse-home-edition  
 Veel plezier en succes namens de 
Ouderraad! 
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