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Personeel 
Juf Fleur: Per 1 juni heeft juf Fleur een andere baan gevonden op een basisschool in Hoevelaken. We wensen 
juf Fleur een mooie laatste periode bij ons op school. We zullen t.z.t. afscheid van haar nemen als team.  

Koningsspelen 
Wat een prachtige dag voor de Koningsspelen was het vandaag! De sfeer zat er vanochtend al goed in. 
Gedurende de dag hebben alle groepen de sponsorloop voor Stichting Dierenlot gelopen. Met rode wangen 
haalden de kinderen de finish. Wat hebben ze het fantastisch gedaan! Langzaam druppelen de eerste cijfers 
binnen. Het eindbedrag zullen we volgende week aan u bekend maken. Aan het einde van de dag kregen alle 
kinderen nog een lekker ijsje.  
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Aanmelden nieuwe leerlingen 
Om ons de gelegenheid te geven de school goed te organiseren is het van belang dat wij tijdig weten welke 
kinderen de school zullen gaan bezoeken. Daarom vragen we u een vooraanmelding te doen voordat uw kind 
twee jaar wordt. U kunt hiervoor contact opnemen met onze office-manager Aneta Hartlooper-Miszczynska 
(a.hartlooper@kpoa.nl). Bij een vooraanmelding hoort een aanmeldformulier. Heeft u wel eens genoemd dat 
er een broertje of zusje naar school komt, dan is dat nog niet voldoende. Neemt u dan alsnog even contact 
op om uw zoon/dochter aan te melden.     

Als u in uw omgeving gezinnen weet die een school zoeken, wilt u dit dan met hen delen? Hartelijk dank. 

Lasser gevonden 
In nieuwsbrief stond een oproep waarin wij op zoek waren naar een lasser. We 
zijn heel blij met de hulp die we van de ouders van Damin en Soraya hebben 
ontvangen. Ons kleuterfietsje heeft zelfs een volledige make-over gekregen! 
Hartelijk dank! 

 

Van de GGD 
Beste ouders, 

Voldoende beweging is voor elk kind heel belangrijk. Je kind heeft elke dag minimaal een uur matig of zwaar 
intensieve beweging nodig om gezond te blijven. Zo kan je kind zich lekker uitleven en kan het zijn energie 
kwijt. Veel bewegen voorkomt bovendien overgewicht. Zeker in deze tijd, waarin we meer thuiszitten en 
digitaal werken is het fijn om hier aandacht voor te hebben. Daarnaast is beweging nodig voor het 
ontwikkelen van vaardigheden op gebied van fijne en grove motoriek. 

Maar wat kun je doen met je kind op het gebied van bewegen? 

De kinderfysiotherapeuten van Fyzie geven in het document in de bijlage allerlei tips om dit te bevorderen. 
Heeft u zorgen over de (motorische) ontwikkeling van uw kind, neem dan contact op met de GGD om een 
afspraak te maken: 033-4600046. 

Veel lees- en oefenplezier met uw kind! 
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Vanuit het dorp 
Een stal vol schapen 

In de Kinderwoorddienst gaan we het zaterdag hebben over Jezus als Goede Herder. 
Herders houden van hun schapen en hebben veel voor ze over. Zo wil Jezus laten zien dat 
Hij er voor de mensen is als een herder voor zijn schapen. Jezus laat zien wat er nodig is 
om een goede herder te zijn en daar denken we eens goed over na. Want als jij op Jezus 
wil lijken, dan moeten je op zoek naar de juiste eigenschappen die daarvoor nodig zijn. 

Samen met de andere kinderen vorm je een stal vol schapen en ga je aan de slag met een creatieve opdracht! 
Kom ook, zaterdag 24 april om 19.00 uur in de St. Josephkerk. Welkom! 


