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Schoolnieuws 
 
Alle ouders hebben ondertussen aangegeven de fusie wel of niet te volgen. Fijn 
om te constateren dat bijna alle kinderen naar de nieuwe gezamenlijke school 
gaan. Op 15 april verschijnt de volgende fusienieuwsbrief. 
De leerlingen van groep 3/4 gaan in de laatste weken wennen in Tricht. Op dins-
dag 18 juni, maandag 24 juni en donderdag 4 juli zal dit wennen plaatsvinden. De 
kinderen zijn dan ‘s middags in Tricht met het doel de andere leerlingen beter te 
leren kennen en kennis te maken met de manier van werken en het gebouw. U 
ontvangt op een later moment meer informatie over het wennen van groep 3/4.    
De week van 8 juli vieren we feest. We gaan in deze week met de kinderen een 
echte circusvoorstelling voorbereiden. Met behulp van professionele begeleiding 
hopen we op vrijdagmiddag 12 juli een spetterende show neer te zetten. Zet u 
deze dag alvast in uw agenda? Na de voorstelling nemen de leerkrachten afscheid 
van hun klas. In de week van 15 t/m 19 juli werken we zoals na de zomervakantie. 
De kinderen worden in deze week verwacht in Tricht. De collega’s die volgend 
schooljaar starten op de fusieschool zijn deze week ook in Tricht. In deze laatste 
week zullen de materialen vanuit Buurmalsen worden verhuisd. Na de verhuizing 
wordt deze locatie ontruimd en aan het eind van de week overgedragen aan de 
gemeente. 
Op 12 juli vieren wij dat Anneke Spaapen na de zomervakantie met pensioen gaat. 
Daarnaast vieren Anneke en Aafke hun gezamenlijke 85-jarige ambtsjubileum. 
Naast de ouders van onze school zijn ook de inwoners van Buurmalsen van harte 
welkom. Binnenkort ontvang u een officiële uitnodiging. Wij hopen ook u te mo-
gen verwelkomen op 12 juli om 18.30 uur om dit samen met Anneke en Aafke te 
vieren.     
Margreet is de directeur van de fusieschool. Evert zal na de zomervakantie starten 
als directeur van de Houtkoperschool in Ochten. Daarnaast blijft hij ook de direc-
teur van de Prins Willem Alexanderschool in Ophemert. 
 
In de kalender van de schoolgids zijn Hemelvaartsdag en vrijdag 31 mei niet opge-
nomen als vrije dagen. Uiteraard zijn de kinderen vrij op deze dagen. 

 
 Paasviering 

 
Op donderdag 18 april wordt er 
een Paaslunch gehouden op school. 
Wilt u uw kind hiervoor bord, be-
ker en bestek voorzien van naam 
meegeven. Ook zullen er paas-
eieren worden gezocht en een vos-

senjacht worden gehouden. 

Schoolfruit 
 
Komende week zullen wij voor de 
laatste keer schoolfruit ontvangen. 
Na de meivakantie willen wij u vra-
gen om uw kind(eren) op dinsdag, 
woensdag en donderdag zelf weer 

fruit mee te geven.  

Wijziging 
 
Voor groep 1 en 2 valt er een vrije 
vrijdag in de feestweek. Deze vrije 
vrijdag wordt verplaatst naar 10 

mei aanstaande. 

 



2 

Nieuws van groep 1 & 2 

 

 

Nieuwsbrief  

Kalender 
 
Wanneer     Wat        Wie      
di 16 t/m do 18 april    Cito-eindtoets       groep 8 
do 18 april      Paaslunch, Vossenjacht     allen 
vrij 19 april t/m vrij 3 mei   Meivakantie       allen 
vrij 10 mei     Vrije vrijdag       groep 1/2 

Jarigen 

16 april  Jason Middelkoop 

1 mei   Amy Zondag 

7 mei  Ylske van Mourik 

 


