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Welkom terug
Wat fijn dat jullie weer naar school kunnen! Ook al is het nog
niet helemaal zoals het was, we zijn blij om elkaar weer te
op school te kunnen zien.
Vakanties en vrije dagen
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag, alle leerlingen zijn vrij.
Vrijdag 22 mei alle leerlingen zijn vrij.
Maandag 1 juni, 2e Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij.
Dinsdag 2 juni, studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
Suikerfeest op school gaat niet door
Het suikerfeest op school stond gepland op 27 mei. Er zal in de groepen wel aandacht aan het
suikerfeest worden besteed, maar niet door middel van de gebruikelijke festiviteiten.
Schoolreisjes
Dit schooljaar gaan de schoolreisjes helaas niet door. Mocht u
hiervoor al betaald hebben dan zullen wij het bedrag (€
27,50) terugstorten op uw rekening.
Kamp, afscheid van
groep 8 en Landenfeest
Er is nog geen duidelijkheid
of het kamp en het afscheid
van groep 8 door kan gaan.
Zodra wij hier meer
duidelijkheid over hebben zullen wij u hierover informeren.
Het Landenfeest staat gepland op 24 juni, wij denken erover
na of dit door kan gaan, en hoe we dit eventueel kunnen
doen. Wij komen hier in de nieuwsbrief van juni op terug.

Bewegend leren vanuit gymjuf en buurtsportcoach Nikkie
Er worden veel sportfilmpjes gedeeld op social media.
Dat is natuurlijk erg leuk en mooi, maar hoe mooi zou het zijn als je kunt bewegen en leren
tegelijk! Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen, maar
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ook kun je hierna beter bij de les blijven. Even lekker op een andere manier leren, wie wilt
dat nou niet!
Op dit moment staan er op ons Youtube kanaal (sportservice de vallei) 15 filmpjes in de
playlist ‘’bewegend leren’’ zie link hiernaast:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeC-xfe0ZspVFj3SjE4Ai8ii6nR5a-IGY
Daarnaast heb ik voor jullie kaarten verzameld met cijfers, letters en rekensommen die je
kunt gebruiken om bewegend leren aan te bieden zie link hiernaast:
https://bit.ly/Tafelletter_en_cijfer_kaarten
Weet jij ook nog een leuke oefening of zoek je een leuke oefening, laat het mij dan weten en
stuur een mail naar: nikkie.zweers@sportservice-wageningen.nl
Hopelijk zie ik jullie snel weer! Met vriendelijke groet, Nikkie Zweers
Vakdocente bewegingsonderwijs, buurtsportcoach Wageningen
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