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BELANGRIJKE DATA 

 

1 t/m 5 april    Vlieland (groepen 8) 

12 april    Koningsspelen 

16 t/m 18 april   Cito-entreetoets groepen 8 

16 t/m 18 april   Entreetoets groepen 7 

19 april t/m 3 mei   Goede vrijdag en Pasen aansluitend Meivakantie 

21 mei     Schoolreis groepen 3 en 4 (Linnaeushof) 

23 mei     Schoolreis groepen 5, 6 en 7 (Drievliet) 

24 mei     Open Podium (groepen 1/2A, 1/2E, 3B, 4A en 6B) 

 

 

 

De leraar moet zijn werk niet richten op de ontwikkeling van het kind van gisteren, maar op 

dat van morgen. 

 

Aan alle ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

Bedankt voor alle attente en lieve reacties. Die doen mij erg goed! 

Inmiddels ben ik al een aantal weken onderweg in mijn herstel van de beenbreuk die ik helaas de eerste 

dag na de kerstvakantie opliep op school.  

Mijn linkervoet is goed hersteld, daar ben ik heel blij om. Mijn rechterbeen is inmiddels verlost van het 

liesgips maar ik wacht op loopgips, hopelijk begin april.  

De komende 2 maanden is mijn focus op herstel en ben ik nog niet op school. Ik volg uiteraard alles 

betreffende de school en ben erg blij dat mijn team zo goed zorg draagt voor het onderwijs aan de 

kinderen en alles zo fijn doorloopt. Dit geeft mij een gerust gevoel.  

Ik heb natuurlijk zin om weer actief aan de slag te gaan. Ik mis iedereen in de school enorm!  

 

Hartelijke groet,  

 

Ragna Kuiper 

Directeur DSV en het Uilenest 

 

Koningsspelen 12 april 

Op vrijdag, 12 april aanstaande, zijn de jaarlijkse Koningsspelen. 

 

De kinderen mogen op deze dag verkleed komen in de kleuren rood, wit, blauw en oranje. 

De Koningsspelen worden gezamenlijk en feestelijk op het plein geopend door de directeur. 

In de ochtend wordt er een programma georganiseerd, waarbij kinderen van verschillende leeftijden bij 

elkaar, in de groepen spelletjes doen. 

 

In de middag zal er voor de groepen 5 t/m 8 een sportmiddag plaatsvinden. Sportieve kleding is voor 

deze dag wel gewenst. De kinderen nemen gewoon hun tussendoortje en lunch mee. 

 

De oudercommissie zal zorgen voor een gezonde traktatie. 
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