
 

 
Thema 

In groep geel werd gewerkt aan het prentenboek 
“Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop 
gepoept heeft”. Met dit boek leren de kinderen over 
verschillende dieren. Ook hebben ze de 
verschillende soorten poep bekeken in potjes. 

In de groepen blauw, oranje en groen 
wordt gewerkt aan het thema “Van huis tot 
stad”. De leerlingen leren over de 
woonomgeving. Wat is het verschil tussen 
een dorp en een stad. Ook werken ze 
samen aan hun eigen stad in de klas.  

Voorstelling groep geel 

Groep geel is vrijdag 10 maart naar de 
voorstelling “De liedjestovenaar in het 
toverbos” geweest. De kinderen vonden 
het een hele leuke voorstelling! 

 

Voorstelling groep groen 

Groep groen had dinsdag 14 maart een 
voorstelling in de sporthal op het AZC. De 
voorstelling ging over teleurstellingen in het 
leven en hoe je daar mee om kunt gaan. De 
kinderen vonden het een mooie voorstelling! 

 

 
Gastles groep groen 

Meester Patrick kwam vrijdag 17 maart 
een gastles geven over geld. De les ging 
over de verschillende geldbiljetten, maar 
ook over wat je met geld doet, hoe je 
kunt sparen en andere onderwerpen.  

Rapportgesprekken 

In de week van 3 t/m 7 april zijn er rapportgesprekken voor de kinderen 
die hier langer dan 10 weken op school zijn. U ontvangt hiervoor een 
uitnodiging. 

Koningsspelen 

Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Groep geel en blauw gaan dan naar 
de Anwende om hier leuke spelletjes te spelen met de kinderen van de 
Nederlandse scholen; de Anwende en de Schutse. LET OP! Groep blauw is 
deze dag om 12 uur vrij! 

Groep oranje en groen gaan met de taxi naar het sportpark en hebben 
hier een sportdag met onder andere slagbal. Ook zijn er een aantal 
sportverenigingen aanwezig die een clinic geven in voetbal, handbal, 
volleybal en tai jutsu. 

We begrijpen dat het deze dag Suikerfeest is, 
maar toch hopen we dat de kinderen deze dag op 
school zijn.  
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Studiedagen 

In april zijn er twee studiedagen: dinsdag 11 april en woensdag 26 april. 
De kinderen zijn deze dagen vrij.  

Meivakantie 

De kinderen zijn van woensdag 26 april tot en met zondag 7 mei vrij. Er is 
dan meivakantie. We verwachten de kinderen maandag 8 mei weer op 
school. 

Aantal leerlingen 

Op dit moment hebben we 49 kinderen op school.  

Bulgarije: 2         Nicaragua: 2  

Columbia: 1       
 

Nigeria: 1  

Duitsland: 1        
 

Oekraïne: 19  

Eritrea: 1 
 

Staatloos: 1 

Irak: 2 
 

Syrië: 12  

Jemen: 1  
 

Turkije: 2  

Nederland: 2  
 

Zimbabwe: 1  

 

 

 

Groepstelefoon 

Hieronder ziet u een overzicht van de telefoonnummers per groep.  
  

Groep geel  06-12732333  
Groep blauw  06-84908578  
Groep oranje  06-45582549  
Groep groen  06-85798230  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 
 
 
 

Ma Di Wo Do Vr 

3 april 4 april 
 

5 april 6 april 
Rapport mee 

7 april 
Goede Vrijdag 

10 april 
Tweede Paasdag 

11 april 
Studiedag 

12 april  
Ouderkamer blauw 

13 april 
Gastles groep groen 
 

14 april 

17 april 18 april 19 april 20 april 21 april 
Koningsspelen 

24 april 25 april 26 april 
Studiedag 
 

27 april 
Koningsdag 

28 april 
 

1 mei 
Meivakantie 

2 mei 
Meivakantie 
 

3 mei 
Meivakantie 
 

4 mei 
Meivakantie 
 

5 mei 
Meivakantie 
 

8 mei 
Voorlezen in  
de klas 

9 mei 10 mei 11 mei 12 mei 


