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Belangrijke data 
 

3 april   schoolvoetbal meisjes 

5 april   meester Louis is jarig 

5 april  Kledingbeurs en Culifair – locatie ‘t Klinket 

6 april  Kledingbeurs en Culifair 

10 april  juf Annette is jarig 

10 april  juf Sanne is jarig 

12 april  juf Andrea is jarig 

12 april  Koningsspelen  

  Alle kinderen zijn ’s middags vrij 

16 april  IEP Eindtoets groep 8 – dl 1 

17 april  IEP Eindtoets groep 8 – dl 2 

18 april  Paasbrunch; alle kinderen zijn om 14:00 uur vrij 

19 april  Goede Vrijdag – alle kinderen zijn vrij 

22 april  Meivakantie (tot en met 3 mei) 
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Wilgen knotten 

  
Op 19 februari gingen we met groep 7 wilgen knotten. We 
vertrokken om half 9 en we waren weer terug rond half elf.  
We werden ingedeeld in een tweetal en daarmee ging je een 
boom knippen.   
We gingen knotten bij voetbalclub VCK, aan de rand van het 
voetbalveld.  
 

Een wilg kan op ongeveer 2 m hoogte afgezaagd worden 
en dat heet dan wilgen knotten.  
Met hulp van de gemeente gingen we aan de slag, de 
wethouder was er ook bij.  
Op het einde kregen we nog een bolus en een boomfeestdag 
fles.  

       
  
Gemaakt door: Amy en Wessel van de kinderraad  

  

Kinderloop voor hoop! 

 

Was jij er ook bij in 2017? Toen werd de eerste Kinderloop voor Samenloop voor Hoop op 

Walcheren georganiseerd. Meer dan 100 kinderen hebben toen 24 minuten lang rondjes gelopen, 

enthousiast aangemoedigd door vele volwassenen. Vooraf hebben de kinderen sponsors gezocht en 

zo haalden de kinderen maar liefst €5000,- op voor KWF Kankerbestrijding.  

 

Ook in 2019 is er weer een Samenloop voor Hoop én een KinderLoop. Op 14 en 15 juni wordt het 

hele Abdijplein weer omgetoverd tot een feestterrein.  

 

De KinderLoop is onderdeel van de SamenLoop voor 

Hoop: een 24 uurs wandelestafette voor teams met als 

doel het inzamelen van geld voor KWF 

Kankerbestrijding. Helaas worden ook kinderen 

geconfronteerd met kanker. Ze kennen vaak wel 

iemand die ziek is of misschien zelfs overleden is aan 

kanker. De KinderLoop is een mooie manier om dit 

onderwerp bespreekbaar te maken. 

Een promotiefilmpje van de kinderloop is te zien via de 

volgende link. 

 

Kinderen kunnen zich aanmelden via de site van de SamenLoop voor Hoop: 

www.samenloopvoorhoop.nl/walcheren 

 

https://www.zeelandnet.nl/video/bekijk/video/23269/Kinderloop_voor_leerlingen_basisscholen_op_Walcheren.html
http://www.samenloopvoorhoop.nl/walcheren


Vakanties schooljaar 2019 – 2020 
 

In de MR vergadering van 18 maart j.l. is het vakantierooster vastgesteld. 

Hierbij houden wij ons aan het advies van de werkgroep vakantiespreiding Zeeland. Raadpleeg altijd 

onze website (agenda / kalender) voor de vakanties en niet landelijke websites voor het controleren 

van de juiste vakantieperiode. 

Dag van de leraar 04-10-2019 – studiedag (alle kinderen vrij) 

Hefstvakantie *  14-10-2019 – 18-10-2019 

Kestvakantie *  23-12-2019 – 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie * 24-02-2020 – 28-02-2020 

Pasen   10-04-2020 – 13-04-2020 

Meivakantie *    20-04-2020 – 05-05-2020 

 

Studiedag  4 mei, alle kinderen vrij 

Hemelvaartsdag 21-05-2020 – 22-05-2020 

Pinksteren  01-06-2020 – 02-06-2020 

Zomervakantie * 13-07-2020 – 24-08-2020 

(*) De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn op de middag vóór deze 

vakanties vrij. 

Kinderkleding & Speelgoed beurs 

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 april is het weer zover;  
Onze grote kinderkleding en speelgoed beurs op 
school!  
Behalve heel veel zomerkleding en speelgoed shoppen 
is er weer van alles voor de kinderen te beleven; 
schminken, haren vlechten, pony rijden, ringsteken, 
springkussens, een rodeo stier, er staat een 
pannenkoekenbakker verse pannenkoeken te bakken 
en natuurlijk de ‘Sweet Corner’ waar ze van alles 
kunnen smikkelen en smullen! 

Kom gezellig langs, u bent van harte welkom op vrijdag 5 april van 15.15 uur tot 20.00 uur en op 
zaterdag van 08.30 uur tot 13.00 uur. 

Zien we u ook voor een vers bakje koffie met wat lekkers of een smakelijke hap ‘s avonds? Een keer 
niet koken maar genieten van alles wat wij u te bieden hebben! En dat is heel wat deze keer! 

Tot snel! 

Marcia, Desiree, Layla en Marianne 



Talentmiddagen 
 

Op 21 en 28 mei organiseren we weer de talentmiddagen voor groep 3 tot en met 8. Er zijn dan 
verschillende workshops waar de kinderen een keuze uit kunnen maken. 

Er zijn al verschillende leuke workshops vastgelegd, maar we zoeken nog mensen die het leuk vinden 
om hierbij te ondersteunen. U hoeft dus niet iets zelf te bedenken, het gaat echt om extra hulp in de 
klas.  

Ook hebben we nog iemand nodig die het leuk vindt om met de kinderen te gaan koken. Bij deze 
workshop bent u dan wel initiatiefnemer, natuurlijk ondersteund door extra handen. 

Wanneer u ons wilt helpen tijdens (een van ) deze middagen kunt u mailen naar ajongepier@primas-
scholengroep.nl   
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