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Donderdag 14 april 2022 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Oudercafé.  
Voor de coronapandemie organiseerden we regelmatig een ‘oudercafé’ op de Meie. Nu de coronasituatie 
het weer toelaat willen we dit graag weer oppakken. Op dinsdagavond 31 mei tussen 19.30 en 20.30 uur 
nodigen we jullie daarom graag weer uit voor een oudercafé op De Meie. Op deze avond willen we jullie 
graag vertellen over de ontwikkelingen binnen onze school. Ook horen we graag van jullie hoe jullie naar de 
school kijken; wat verloopt prettig, wat kunnen we wellicht aanpassen enz… We hopen dat veel van jullie 
aanwezig kunnen zijn deze avond, zodat we samen verder kunnen bouwen aan de school.  
 
22 april en 9 mei gewoon naar school.  
Nog even ter herinnering: we verwachten de kinderen 22 april en 9 mei gewoon op school. Op deze dagen 
stond in eerste instantie de verhuizing gepland, maar doordat die is uitgesteld tot de zomervakantie 
schuiven ook de verhuisdagen op.  
 
 

 

 
SCHOOLFRUIT (let op: laatste week) 
Volgende week krijgen de kinderen: Banaan, mandarijn en peer. 
 
 

 

 
KONINGSSPELEN 
Op vrijdag 22 april is het weer zover. Op deze dag vinden de koningsspelen plaats. Er zijn weer leuke spellen 
bedacht die wij op het plein, of bij slecht weer in de gymzaal, gaan spelen. We vragen de kinderen om thuis 
te ontbijten en een lekkere lunch mee te nemen. Op deze dag zorgen wij voor een gezonde snack en 
drinken voor tussendoor. 
 

 

 

KONINGSDAG ZIERIKZEE 
Bijgaand treffen jullie een brief aan van de Stichting Koningsdag Zierikzee over de fietsparade die dit jaar 
georganiseerd wordt. Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar mogen hieraan deelnemen.  
De thema van dit jaar: "Maak van je bike een feestbeest"! 
 

 

 
VERJAARDAGEN  
15 april: Anoek 
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OP DE KALENDER 
Vrijdag 15 april:     Goede vrijdag, vrij 
Maandag 18 april:     Tweede paasdag, vrij 
Vrijdag 22 april:     Koningsspelen 

Einde schoolfruitperiode 
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei:   Meivakantie 
Donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei:  Hemelvaart, vrij 
Maandag 6 juni:    Pinksteren, vrij 
 

 

 
 


