
 
 
Data  
 

31 maart Theoretisch verkeersexamen groep 7 

11 tm 14 april Oudergesprekken groep 1 

15 april Groep 1 tm 4 vrij 

18 april  2e paasdag vrij 

20 april Nieuwe nieuwsbrief 

20 en 21 april Eindtoets groep 8 

22 april  Koningsspelen 

23 april tm 8 mei  Meivakantie  

                 
Wist u dat…….. 
 

• Juffrouw Sanne zwanger is? 
                                                                                                                                       
 
 
Schoolvoetbaltoernooi 2022 
 

Het mooie weer komt sommige dagen al even om de hoek kijken, de 
voetbalschoenen kunnen alvast worden gepoetst. Op woensdagmiddag 20 april 
(jongens) en vrijdagavond 22 april (meisjes) vindt het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi weer plaats voor de groepen 7 & 8. Ook supporters zijn weer 
van harte welkom. Op naar twee gezellige en sportieve dagen.  

 
 
 
 
 

 

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand  
Muziekproject 2022 

 
 
Samen muziek maken is leuk. Maar vaak krijgen kinderen niet de gelegenheid om 
eens te proberen hoe het is. In de maand april kunnen de kinderen van groep 5 en 
groep 6 onder begeleiding van docenten van de Stichting Muziekopleiding Loon op 
Zand enkele lessen volgen op een muziekinstrument. De leerlingen van groep 5 gaan 
met slagwerk aan de slag en groep 6 krijgt les op een blaasinstrument. We willen 
hiermee bereiken dat hun interesse voor muziek maken wordt gewekt wat daarmee 
een inspiratiebron kan zijn voor hun eigen creatieve ontwikkeling.  
 
Op 31 maart krijgen de kinderen van groep 5 en 6 een introductieles op school, 
waarbij groep 5 kennis kan maken met allerlei soorten slagwerkinstrumenten en 



groep 6 verschillende blaasinstrumenten de revue ziet passeren. De kinderen van 
groep 6 mogen op 31 maart hun voorkeur opgeven voor een bepaald 
blaasinstrument, waarmee ze dan deelnemen aan de muzieklessen.  
 
De muzieklessen vinden plaats in de Wetering op 7 – 14 - 21 april, de kinderen gaan 
onder begeleiding van hun eigen leerkracht naar de Wetering, net zoals u gewend 
bent bij de gymlessen. 
 
Er zal geen afsluitend concert plaatsvinden in de Wetering. In plaats daarvan 
worden er op de laatste lesdag per school filmopnames gemaakt van de optredens 
door medewerkers van de Stichting Muziekopleiding, die door de leerkrachten van de 
betreffende school gedeeld zullen worden met de ouders zodat ze toch kunnen 
genieten van de muzikale inspanningen van hun kind(eren). 
 
Inzamelingsactie  
 
Onze school heeft zoals jullie weten geld opgehaald voor Oekraïne. Iedereen 
heeft super goed geholpen. Ook de jongere kinderen hebben kei goed meegedaan 
met dingen zoals heitje voor karweitje, flessen ophalen, auto's wassen, koekjes 
bakken en nog veel meer. Zelfs opa's, oma's en familieleden hebben meegedaan. 
Het bedrag is geworden, tromgeroffel....1087,60 euro!!! We zijn trots op elkaar. 
Dit stukje is geschreven door Niels, Dio, Fleur & Sophie uit groep 8. 
 
 
MR 
 
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of  
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl                       

mailto:mrdelageweijkens@leerrijk.nl

