
 

 

25 april t.m. 16 mei 2016 – 7
e

 jaargang nr. 33 

 

Nieuwsbrief t.m. 16 mei i.v.m. meivakantie  

 

Allemaal bedankt! 

Wat hebben wij vorige week vrijdag een prachtige Koningsspelen-dag gehad! Het 

weer was fantastisch, de activiteiten waren leuk en er was heel veel hulp van 

ouders/verzorgers. We hebben genoten met elkaar! Namens alle kinderen en het 

team willen wij alle ouders/verzorgers die geholpen hebben die dag van harte 

bedanken voor jullie hulp en inzet. Een aantal foto’s is inmiddels geplaatst op onze site: 

http://www.kristalla.nu/media/koningsspelen-2016  

 

Koningsdag – kinderen vrij 

Komende woensdag, 27 april Koningsdag, zijn de kinderen vrij.  

 

Oud papier 12 mei! 

In verband met de meivakantie zal het oud papier op donderdag 12 mei 

opgehaald worden. Dit is via het Fonkelnieuws en flyers ook aan het begin 

van het schooljaar gecommuniceerd. ‘Zegt het voort!’ 

 

 

 

Atletiekdag 17 mei Stokstaartjeshol en Pandabos: Fiets mee!! 

Dinsdag 17 mei hebben de Stokstaartjes en de Panda’s een atletiekdag bij atletiekvereniging  

‘De Sperwers’. Dit is allemaal onder schooltijd. Wij gaan hier op de fiets 

naar toe, dus wilt u zorgen dat uw kind of kinderen een fiets meenemen 

deze dag. Het is handig om sportkleding en sportschoenen mee te nemen.  

 

Schoolreis ‘Wildlands’ 

Eind vorige week hebben alle kinderen een brief meegekregen 

over de schoolreis naar Wildlands. Denkt iedereen eraan om 

het bedrag van € 5,- of een kopie van het abonnement deze 

week in te leveren bij de stamgroepleiding van uw kind(eren)?  

De kinderen worden die ochtend om half 10 op school 

verwacht om vervolgens naar Wildlands te vertrekken. Rond 

half 4 zijn de kinderen weer terug op school. Als het voor u niet mogelijk is om uw kind later te 

brengen, kan hij/zij, in overleg, vanaf half 8.30 gebracht worden.  
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Wij zoeken nog ouders voor groep 1 t.m. 4, die de kinderen met de auto naar Wildlands willen 

brengen en weer op willen halen. En voor groep 5 t. m 8 zijn wij op zoek naar ouders die mee 

willen fietsen. De ouders worden dan om 9.30 uur op school verwacht en om 15.00 uur bij 

Wildlands. Wil je mee rijden of fietsen? Geef het even door aan de stamgroepleiding.  

Inleveren strookjes voor de Avond4-daagse 

Denkt iedereen er nog even aan om het strookje voor de Avond4daagse in te leveren, als dit nog 

niet gebeurd is? Deze week is de laatste mogelijkheid om op te geven hiervoor. 

 

Een fijne vakantie! 

Komende vrijdag krijgen alle kinderen meivakantie. Deze vakantie duurt 2 weken, wat betekent dat 

de kinderen op dinsdag 17 mei weer op school worden verwacht. Het team wenst iedereen een 

hele fijne vakantie toe! 

 

UIT DE GROEPEN 

Uit het Berenhol & de Vlindertuin 

Boeken inleveren donderdag. 

Zoals elke donderdag worden bij de Vlinders en de Beren de boeken geruild. 

Denkt iedereen er weer aan om zijn/haar boek in de bijbehorende boekentas 

donderdag weer mee te ne  men naar school? 

 

Uit de Apenkooi 

Lezen en vakantie 

De 3
e

-jaars kunnen allemaal al heel knap lezen. Toch is het belangrijk om ook in de 

vakantie te blijven oefenen. Daarom krijgen de kinderen deze week leesbladen mee. 

Deze hoeven echt niet iedere dag gelezen te worden. Naast leesbladen kan uw kind 

natuurlijk ook in een leuk boek gaan lezen. 

 

Uit het Pandabos 

Kamp 

Gelukkig is voor een groot aantal kinderen de betaling voor het kamp al 

rond, maar nog niet voor iedereen. Als u nog niet betaald heeft wilt u dit 

dan zo snel mogelijk doen? 

En wilt u er ook voor zorgen dat er vóór 25 mei een kopie van de 

identiteitskaart/ paspoort bij de stamgroepleiding is ingeleverd? 

 

Atletiekdag 

Dinsdag 17 mei zullen we deelnemen aan de atletiekdag. We gaan 

samen op de fiets naar de atletiekbaan. We hopen een gezellige en 

sportieve dag te hebben. 

 

Jarig deze week 

Vrijdag  29 april Sharmila Manik Pandabos 

Maandag 02 mei  Quinten Boer  Apenkooi 

Vrijdag  13 mei  Kyano Stavers  Apenkooi 

 

Instroom leerlingen 

Na de meivakantie beginnen:  

 Tessa  Kinsbergen in het Berenhol.  

 Lennon Fischer in de Vlindertuin. 

 Roinda Klein in de Apenkooi 

We wensen hen van harte welkom en hopen dat ze een fijne tijd zullen hebben  

op onze school.  

 



Trefwoord: Neem de tijd 

In de weken van 25 april tot 20 mei is het thema van Trefwoord ‘Neem de tijd’. In die weken 

vallen ook feesten of herdenkingen zoals Koningsdag, 4 en 5 mei, Hemelvaart, Moederdag en 

Pinksteren. Omdat hierin ook de meivakantie valt kunnen we hier ook ‘de tijd voor nemen’.  

Tijd is belangrijk en bepaalt ons leven. Ook voor kinderen. Zo gauw ze klok kunnen kijken ontstaat 

er een besef van ‘zo laat moet ik op school zijn’, ‘zo laat eten we’, ‘zo laat ga ik naar mijn 

vriendje’. Het lijkt soms wel of alles om tijd draait. Gek genoeg lijkt tijd ‘tegelijkertijd’ de laatste tijd 

helemaal niet zo belangrijk te zijn nu we 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn, 

continu, alsof tijd niet meer bestaat. En dat ontregelt ons leven. We vergeten hoe belangrijk het is 

om ergens de tijd voor te nemen. 

Reden genoeg om met kinderen eens na te denken over de tijd, over ónze tijd, én over de tijd voor 

en na ons: de ‘geschiedenis-tijd’. 

 

We staan met de kinderen stil bij de wijze uitspraak ‘Voor alles is er een tijd’ uit het Bijbelboek 

Prediker. Ze lopen de momenten langs die onze tijd en aandacht verdienen.  

 

In de onderbouw beginnen de kinderen in de klokkenwinkel en denken na over ‘Alles op zijn tijd’: 

over de tijd voor slapen en de tijd voor spelen; voor ruzie en voor vrede, 

tijd om te denken en te doen, om te lachen en te huilen, om te scheuren en 

te naaien, om te bouwen en te slopen, om te zwijgen en te praten, om te 

planten en te plukken. De verhalen van Hemelvaart en Pinksteren worden 

hiermee verbonden. 

 

In midden- en bovenbouw komen de tijden uit Prediker als volgt langs: 

Neem de tijd om ‘te vieren en te rouwen’, bv. rond 4-5 mei een tijdje 

stilstaan bij de geschiedenis van oorlog en bevrijding.  

Neem de tijd om ‘vast te houden en los te laten’, waarbij het verhaal 

Hemelvaart past, als de leerlingen Jezus zien verdwijnen.  

Heb tijd om ‘te ontvlammen en te verkillen’, om ergens enthousiast voor te 

worden, zoals met Pinksteren als de Geest weer opvlamt.  

Er is een tijd ‘om te scheuren en te herstellen’, kinderen denken na over hoe 

iets kapot kan gaan, maar daarna weer hersteld kan worden. 

En in deze meimaand wordt het tijd om ‘te planten en te rooien’, d.w.z. je 

moet nu planten, want hoe kun anders straks oogsten of rooien. 

En er is ‘een tijd van komen en een tijd van gaan’, hoe leuk is het om een tijdje vol spanning en 

plezier naar iets toe te leven en hoe is het daarna als iets moois weer voorbij is. 

Tot slot overwegen de kinderen wat die tijd en de klok voor ons betekent en hoe we de tijd die ons 

gegeven is het best kunnen gebruiken… om geen tijd te kort te komen. Daarvoor nemen we de 

tijd. 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

Maandag 25 april Weekopening 08.35 uur Kinderen  

Woensdag 27 april Koningsdag – kinderen vrij Ochtend Kinderen 

Zat. 30 april t/m ma 16 mei Meivakantie   

    
Woensdag 4 mei Dodenherdenking   

Donderdag 5 mei Bevrijdingsdag   

Donderdag 5 mei Hemelvaartdag   

Zondag 8 mei Moederdag   

 



    
Zo +ma 15 en16 mei Pinksteren   

Dinsdag 17 mei Atletiekdag Stokstaartjes  

& Panda’s 

 Stokstaartjes  

& Panda’s Dinsdag 17 mei Bibliotheek bezoek   Groep 7 & 8 

Dinsdag 17 mei Luizencontrole  Iedereen 

Donderdag 19 mei SAC vergadering 14.45 uur SAC 

    
Maandag 23 mei Schoolreisje Wildlands   

Woensdag 25 mei Weekviering   

 

VAN DERDEN 

Skate en skeelerinstuif, doe jij ook mee?! 

Op de Brede School activiteitenladder staat de activiteit ‘Skate en skeelerinstuif’. Hiervoor hebben 

zich wel al wat kinderen aangemeld, maar hebben we nog plek voor heel veel meer kinderen. 

Vandaar bij deze nog een oproep: Lijkt het je leuk om nog mee te doen en heb 

je je niet opgegeven? Kom dan gewoon langs en meedoen op dinsdag 3 mei 

(meivakantie). 

Wat:  Skate en skeeler instuif 

Wanneer: Dinsdag 3 mei (meivakantie) 

Hoe laat: 13.30-14.30 uur  kinderen uit groep 3 t/m 5 

  14.30-15.30 uur  kinderen uit groep 6 t/m 8 

Kosten:  € 0,50 (daar te betalen als je mee komt doen zonder opgave) 

Waar:  Asfalt voor Sporthal Emmerhout. Houtweg 105, Emmen 

Extra info: Eigen skeelers mee mag. Lange broek en shirt met lange mouwen verplicht! 
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