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Schoolvoetbaltoernooi 
 
De Malsenburg doet dit jaar mee met 2 teams. Een 
team met jongens en meisjes uit groep 7 en 8. Zij spe-
len hun toernooi op 3 april. En een team met jongens 
en meisjes uit groep 5 en 6 aangevuld met 2 jongens 

uit groep 3 en 4. Zij spelen hun toer-
nooi op 17 april. In de bijlage treft u 
het wedstrijdschema aan. 

Schoolnieuws 
 
Op 15 april verschijnt de volgende fusienieuwsbrief. Veel ouders/opvoeders 
hebben ondertussen aangegeven of hun kind(eren) de fusie zullen volgen. De 
ouders/opvoeders die dat nog niet hebben gedaan, vragen wij dit te doen 
voor dinsdag 2 april a.s. 
Er is een start gemaakt met de voorbereiding voor de feestweek. In de week 
van 8 t/m 12 juli nemen de kinderen en ouders feestelijk afscheid van de lo-
catie aan de Groeneweg. In deze week gaan we met de kinderen een heuse 
circusvoorstelling oefenen en opvoeren. De mensen van www.schoolcircus.nl 
gaan ons helpen een geweldige voorstelling neer te zetten. Op vrijdag 12 juli 
vindt de eindvoorstelling plaats. Op deze dag nemen de collega’s die niet op 
de fusieschool gaan werken afscheid van de kinderen.   
Aan het eind van de feestweek vieren Anneke en Aafke samen hun 85-jarige 
Malsenburgonderwijsjubileum. Voor Anneke is dit ook meteen haar afscheids-
feest. Anneke gaat na de zomervakantie met pensioen. 
De laatste week van 15 t/m 19 juli gaan de kinderen naar school in Tricht. De 
kinderen worden ingedeeld in hun nieuwe klas. De collega’s die op de fusie-
school gaan werken zijn dan ook in Tricht. De overige collega’s zullen de ver-
huizing en vervolgens de ontruiming van de Groeneweg 19 coördineren.   
 

Verkeersexamen 
 
Op 4 en 5 april staan het theoretisch en praktisch 
verkeersexamen voor groep 7 en 8 op het pro-
gramma. Wij wensen hen veel succes. 

Kledinginzameling 
 
Op dinsdag 9 april wordt voor de laatste 
keer oude kleding opgehaald. Heeft u 
kleding en wilt u dit nog inleveren doe 
dit dan voor 9 april. 
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Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

 

Koningsspelen 

Vrijdag 12 april is het weer zover! 

Dan vieren wij de jaarlijkse Koningsspelen. Het thema van de 

Koningspelen: ‘Water drinken’.  

Deze dag vieren wij samen met Op ‘t Hof. 

De onderbouw, groep 1 t/m 4, wordt om 08.30 uur bij de Malsenburg in Buurmalsen verwacht. 

De bovenbouw, groep 5 t/m 8, wordt om 08.45 uur bij de voetbalvelden van VV Tricht verwacht. 

Wij openen het programma met het Koningsspelenlied ‘PASAPAS’. Daarna gaan we van start met 
het spelprogramma. In de middag serveren wij de Koningsspelenlunch (i.p.v. ontbijt). De kinderen 
hoeven daarom geen lunchpakket mee te nemen. Ook voor fruit en voldoende drinken wordt 

gezorgd. 

Deze dag houden wij een continurooster aan. De leerlingen gaan tussen de middag dan niet naar 
huis en kunnen om 14.00 uur weer worden opgehaald bij de Malsenburg of bij het voetbalveld in 

Tricht. 

Moet u kinderen ophalen op de beide locaties? Doet u dan rustig aan, de 

kinderen blijven onder toezicht tot u er bent. 

Als u vragen heeft, kunt u die stellen aan Aafke. 
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Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

Kalender 
 
Wanneer     Wat        Wie      
do 4 april      Theoretisch verkeersexamen     groep 7 en 8 
vrij 5 april      Praktisch verkeersexamen     groep 7 en 8 
di 9 april      Kledinginzameling       
vrij 12 april      Koningsspelen      allen 
vrij 12 april      Volgende nieuwsbrief 
di 16 t/m do 18 april    Cito-eindtoets       groep 8 
do 18 april      Paaslunch, Vossenjacht     allen 

Jarigen 

9 april  Faaya Damen 

 


