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Vrijdag 11 maart 2022 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Verhuizing.  
Zoals voor de voorjaarsvakantie aangegeven wordt de verhuizing van onze school uitgesteld tot de 
zomervakantie.  
Hierdoor veranderen twee vrije dagen voor de leerlingen: 
Vrijdag 22 april en maandag 9 mei worden normale schooldagen.  
Donderdag 21 juli om 12.15 uur start de zomervakantie dit jaar voor onze leerlingen. Ook maandag 5 
september zijn de leerlingen nog vrij.  
 
We willen jullie maandagmiddag 5 september wel graag uitnodigen om onze nieuwe school te komen 
bekijken. Hierover ontvangen jullie later meer informatie.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet. 
 

 

 
SCHOOLFRUIT 
Volgende week krijgen de kinderen:  
 

Bleekselderij, peen en grapefruit. 
 

 

 
Kinderconcert Koninklijke Harmonie Kunst en Eer 
Op 19 maart (verplaatst van 22 januari) organiseert de Koninklijke Harmonie Kunst en Eer een 
kinderconcert. Dit concert wordt verzorgd door de Kunsteneers, het leerlingorkest van Kunst en Eer, de 
Percurssiegroep Zierikzee en leerlingen van Radarschool Jan Wouter van den Doel met medewerking van 
de Zeeuwse Muziekschool en Sanne Pronk. Het kinderconcert is voor een groot deel door kinderen 
voorbereid: ze bedachten een verhaal; anderen maakten decorstukken. Er is een affiche ontworpen en nog 
veel meer, hetgeen de kinderen graag willen laten zien op die zaterdagmiddag. En natuurlijk maken we 
muziek. Het concert begint om 14:00 uur in de Nieuwe Kerk te Zierikzee en duurt ongeveer anderhalf uur. 
 
Namens alle kinderen en de werkgroep ‘Kinderconcert’ nodigen wij u van harte uit om het kinderconcert bij 
te worden. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. 
 
Locatie Nieuwe Kerk 
Adres Kerkplein 1, 4301 EE Zierikzee 
Datum 19 Maart 2022 
Tijd 14:00 - 15:30 
Tickets € 5,00 p.s. via http://www.kunsteneer.nl/ 
 
Namens Wim Kostense 
Voorzitter Werkgroep ‘Kinderconcert’ 
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VERJAARDAGEN  
1 april: Kyaro 
3 april: Elisha  
 
 

 

 
OP DE KALENDER 
Vrijdag 15 april:     Goede vrijdag, vrij 
Maandag 18 april:     Tweede paasdag, vrij 
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei:   Meivakantie 
 

 

 
 


