
 

 

  

   

 
 
 
 

 
Aanmelden en open middag nieuwe kleuters  
De ‘Open middag’ is door meerdere gezinnen bezocht.  
Ouders die al het besluit hebben genomen om hun kind naar onze school te laten gaan, 
kunnen bij Maria Luimstra, onze schoolleider of bij de kleuterleerkrachten een 
inschrijfformulier krijgen. Dit formulier is ook te downloaden via onze site. Kinderen die vóór 
1 oktober 4 jaar worden mogen direct na de zomervakantie al naar school! 
 
Decoteam 18 april 
Heeft u zin en tijd om de school samen met andere enthousiaste ouders op te fleuren? Dan bent u 
van harte welkom op woensdagochtend 18 april. We starten om 8.30 uur met een kopje koffie of 
thee. Graag tot dan. 
 

Circusproject 26 juni 
Voor de circusdag op 26 juni zijn 20 begeleiders nodig. We hebben inmiddels 10 
aanmeldingen en zijn nog op zoek naar 10 ouders die mee willen helpen op deze leuke dag. 
We hopen dat u tijd vrij weet te maken om te assisteren. U kunt zich aanmelden bij de 
leerkracht (en) van uw kind(eren). 

Voorafgaand krijgt u op 25 juni een training van 19.30 – 22.00 uur door de medewerkers van 
Santelli  een training. De circusdag wordt afgesloten op 26 juni met een middagvoorstelling 
van 14.30 – 15.30 uur. Noteert u deze tijd in uw agenda. Dan kunt u uw kind zien stralen. 

NL Doet  
Meerdere ouders en leerlingen hebben zich op 10 maart ingezet voor NL doet. Alle ramen 
zijn gewassen, de muren zijn gewit er zijn prikborden geplaatst enz. De NL doet commissie 
bestond dit jaar uit Jessica van Erkel en Marjolein Zant, nogmaals ontzettend bedankt voor 
het coördineren van deze zinvolle dag. 
 
Schoolvoetbal 4 april Winsum 
Op 14 maart hebben de leerlingen uit de bovenbouw mee gedaan aan het 
zaalvoetbaltoernooi in Leek. Vandaag 4 april schitteren onze leerlingen tijdens het KNVB 
schoolvoetbaltoernooi in Winsum. Aan dit veldtoernooi wordt deelgenomen door meerdere 
scholen. U bent als toeschouwer van harte welkom op de “Hunsingo-velden”. De 
wedstrijden beginnen om 18.00 uur.  
 
Schoolreizen groep 1 t/m 7 
De dag na de meivakantie gaan de groepen 1 t/m7 op schoolreis. U heeft hiervoor al twee 
brieven van de schoolreiscommissie ontvangen. Wij hebben er zin in en hopen op een 
gezellige dag met mooi weer. 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen plaats. Tijdens deze dag worden er filmopnames 
gemaakt. Indien uw kind niet gefilmd mag worden ontvangen we hiervan graag een bericht. 
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Kinderen en ICT 
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin 
een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de 
talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over….. 
 
De Media Ukkie Dagen 
 
Deze keer aandacht voor de allerjongsten ( 0-6 jr), want 
hopelijk is jong goed geleerd, oud goed gedaan! Elk jaar 
besteedt Mediawijzer.net aandacht aan onze ukkies die steeds 
jonger actief zijn op de smartphone en/of iPad van hun papa of 
mama. Het thema dit jaar is: 
Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?’ 
Hoe kun je als ouder je kind niet alleen op het gebied van voeding en beweging, maar ook op het 
gebied van media een goede start meegeven? 
 
De Media Ukkie Challenge is wellicht een leuke activiteit om thuis aan mee te doen in de week van 
de Media Ukkie Dagen: 7 opdrachten die u samen met uw kind kunt maken. Elke dag een opdracht = 
een week lang aan de slag met mediaopvoeding! 
De opdrachten vindt u op de volgende site: https://www.mediaukkies.nl/challenge/ 
 
De kalender/checklist met de 7 challenges  is op de site niet meer vindbaar, maar via 
onderstaande link vindt u deze als pdf bestand op: 
Https://www.mediaukkies.nl/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/Kalender-Media-
Ukkie-Challenge.pdf 
 
Wij wensen u en uw kind veel media-speel-plezier! 
Redactie ICT werkgroep L&E  
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 Het is meivakantie van 27 april  t/m 13 mei.    

 Na de meivakantie gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis 
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