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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Sportdag/Koningsspelen 
Nog even een paar laatste punten op een rij: 

 Tussen 8.30 uur en 8.35 uur worden de kinderen in  rood en/of wit en/of blauwe  of oranje kleding 
verwacht op de parkeerplaats van het DVC terrein.  

 Vanaf 8.40 uur t/m 8.55 uur volgt de opening (warming-up). Ouders nemen plaats op de tribune en 
de kinderen staan op het veld bij hun eigen leerkracht.  

 Voor de groepen 1-2 en 3: De ouders die een groepje begeleiden halen na de warming up hun 
kinderen op bij de leerkrachten. De startactiviteit correspondeert met het nummer van het groepje. 
Groep 6 start dus ook bij spelletje nummer 6.  

 Voor de groepen 4 t/m 8: vervolgens verzamelen de kinderen zich bij de startactiviteit. 

 Om 12.15 uur mogen alle kinderen naar huis en kunnen opgehaald worden op het terrein. Er is 1 
uitgang! 

 Houdt u met de kleding van de kinderen rekening me het weer?  

 De kinderen hoeven geen eten en/of drinken mee te nemen.  
 

Schoolreisje groepen 1/2/3  
Het duurt nog even, maar aangezien de schooltijden wat aangepast zijn, alvast deze 
mededeling! 
Op donderdag 15 juni gaan de groepen 1-2 en 3 op schoolreisje en wel naar Het 
Land van Jan Klaasen in Braamt. De kinderen worden om  09.15 uur in de klas 

verwacht. Wilt u als ouders uw kind naar de klas brengen en vervolgens buiten wachten zodat het in de klas 
niet te druk wordt? We vertrekken rond 9.30 uur. Ze hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen. 
We zijn om 15.00 uur terug op school. Mocht u van 8.30u tot 9.15u een probleem hebben met de opvang 
van uw kind(eren), kunt u dit bij de leerkracht aangeven. U kind(eren) kan(kunnen) dan in de groep 
opgevangen worden. 
 
 

OUDERS 

 
Marieke Baerends onderwijsassistente in groepen 1-2 
Vanaf maandag 3 april is Marieke Baerends op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend als 
onderwijsassistent in de groepen 1-2 aan de slag gegaan. Marieke werkt ook bij de VSO, peuters, KDV en 
BSO.  We zijn erg blij dat we Marieke tijdelijk mogen inzetten! 

Wie helpt er zaterdag 20 mei mee in de ontdektuin? 
Op zaterdag 20 mei a.s. zal er weer een werkzaterdagochtend gehouden worden rond De Toorts.  
We gaan  de ontdektuin onderhouden en klaarmaken voor het tuinseizoen. We starten vanaf 08.30 uur. We 
kunnen uw hulp hard gebruiken! Mocht u tijd en/of zin hebben om mee te helpen, dan kunt u zich opgeven 
d.m.v. het beantwoorden van deze digiduif, of via liset.stormink@detoorts.nl   
Zo zorgen we er samen voor dat ook dit jaar de kinderen fijn in de ontdektuin kunnen spelen en leren.  
Er wordt uiteraard gezorgd voor koffie/thee en we sluiten af met een lunch. 
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Vakantierooster 2017-2018 

Herfstvakantie 14 oktober 2017 t/m 22 oktober 2017 

Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Voorjaarsvakantie (carnaval) 12 februari 2018 t/m 16 februari 2018 

Pasen 30 maart 2018 t/m 2 april 2018 

Koningsdag 27 april 2018 

Meivakantie 28 april 2018 t/m 4 mei 2018 

Hemelvaart 10 mei 2018 t/m 11 mei 2018 

Pinksteren 21 mei 2018 

Zomervakantie 7 juli 2018 t/m 19 augustus 2018 

Studiedagen worden op een later tijdstip ingepland. Deze worden in de nieuwsbrief van vrijdag 14 juli 
gepubliceerd. 

 
Landingsbaan voor de ooievaar staat klaar 
Juf Kim is in blijde verwachting. In oktober verwacht zij, samen met haar man 
Gidion, hun tweede kind. We wensen Kim een hele fijne zwangerschap toe.  
 

 
Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 
Op dinsdag 9 mei houdt Josine Bergsma , onze schoolverpleegkundige, opnieuw een inloopspreekuur in de 
teamkamer van de school, van 8.30 -10.00 uur.  
U kunt er voor allerlei vragen terecht. 
 
Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

- Instuif vv Sprinkhanen 
- Tulpencursus  

 

AGENDA 

Do 20-04 : Nieuwsbrief 15 
Vrij 21-04 : Koningsspelen, sportdag op de sportvelden van DVC tot 12.15 uur, daarna alle kinderen 

vrij 
Ma 
t/m 
vrij 

24-04  
 
28-04  

: Meivakantie (in de laatste week van april ) 

Vrij 05-05 : Bevrijdingsdag, alle kinderen vrij 
Ma 
t/m 
do 

08-05  
 
11-05 

: Avond4daagse 

Do 11-05 : Nieuwsbrief 16 
Wo  17-05 : Schoolkorfbaltoernooi  
Wo  24-05 : Studiedag, alle kinderen vrij 
Do  
 
vrij 

25-05 
en   
26-05 

: Hemelvaartsdag en vrijdag alle kinderen vrij 

 
Mede namens het team, 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen Folkers, unitleider en Marjolein Wenting, directeur 
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          Voetbalvereniging ``SPRINKHANEN`` NIEUW-

DIJK  
             Opgericht 26 april 1936 

 

 
Betreft: Instuif v.v. Sprinkhanen 
 
Geachte ouders, 
Voetbal is de grootste teamsport in Nederland. Ook bij voetbalvereniging Sprinkhanen zijn wij bezig om het 
voetbal bij de jongens en meisjes verder uit te breiden. Als vereniging vinden wij het dan ook belangrijk om de 
jongens en meisjes uit Nieuw-Dijk en Didam kennis te laten maken met deze leuke sport. Speciaal voor groep 
1 t/m 4 organiseert voetbalvereniging Sprinkhanen hiervoor een instuif. Onder begeleiding van jeugdtrainers 
willen we de jongens en meisjes in spelvorm kennis laten maken met voetbal en onze vereniging. Op deze 
wijze hopen we ze te enthousiasmeren om na de zomervakantie bij voetbalvereniging Sprinkhanen te komen 
voetballen.  
Wij nodigen alle jongens en meisjes uit groep 1 t/m 4 dan ook uit voor een instuif! 
Deze vindt plaats op: Zaterdag 6 en zaterdag 13 mei om 11.00 uur. 
  
Deelname aan deze instuif is geheel vrijblijvend. U bent nergens toe verplicht en er zijn geen kosten aan 
verbonden. Wel willen we graag van u weten of uw zoon of dochter het leuk vindt om hieraan deel te nemen. Wij 
verzoeken u dan ook om dit via een mail aan Stanny Baakman (stannyjohnny@hotmail.com) kenbaar te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stanny Baakman 
Jeugdcommissie v.v. Sprinkhanen 
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TULPENCURSUS 

bij 

Hockey Vereniging 

Zevenaar 

 
Voor alle jongens en meisjes uit Zevenaar en omgeving organiseert Hockey Vereniging 
Zevenaar (HVZ) ook dit jaar weer de Tulpencursus. Tijdens deze jaarlijkse, drukbezochte 
en sportief gezellige introductiecursus kunnen kinderen, die dit jaar 5 jaar of ouder worden, 
vrijblijvend kennismaken met de hockeysport.  
 
De Tulpencursus bestaat uit drie trainingen op de zaterdagochtenden van 6, 13 en 20 mei, 
telkens van 9:30 tot 10:30 uur. In verband met de verwachte toeloop is het verzoek aan 
een ieder die wil meedoen, om ongeveer 15 minuten vóór aanvang aanwezig te zijn bij het 
clubgebouw van HVZ op Sportpark Hengelder. Mede dankzij onze sponsoren is deelname 
aan de Tulpencursus kosteloos. 
 
Traditiegetrouw zorgt HVZ voor een aantal gezellige ochtenden, waarbij veel te doen zal 
zijn op en langs de hockeyvelden. Onder de enthousiaste begeleiding van de spelers van 
het eerste Heren- en het eerste Dames hockeyteams worden de kinderen spelenderwijs 
een aantal beginselen van het hockey bijgebracht. Bovendien kunnen ouders en kinderen 
zien hoe de huidige HVZ-jeugd zich in teamverband met de hockeysport vermaakt. Op de 
derde zaterdag is er voor de ouders de gelegenheid de uitdaging aan te gaan om zelf de 
hockeystick ter hand te nemen om te ervaren wat hockey is. Voor aanmelden kunt u een 
bericht sturen aan  tc-jeugd@hvz.info of kijk op www.hvz.info. 
 
Niemand is te oud om te leren hockeyen of om op andere wijze plezier in de hockeysport 
te vinden. HVZ staat als vereniging voor een goede begeleiding en biedt hockey aan voor 
jong en oud, ongeacht het niveau. Kortom het is gezond, gezellig en erg leuk om te 
hockeyen bij Hockey Vereniging Zevenaar. 
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