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Vrijdag 15 april is een vrije dag voor alle kinderen in de groep 1 en 2 

 

Dinsdag 19 april is een studie dag en zijn alle leerlingen vrij 

 
 
 

 
• Douchen na de gymles 

 
 
Vanaf dinsdag 12 april gaan alle groepen 3 t/m 8 weer douchen na 

afloop van de gymles. 

Tijdens de Corona-periode met de bijbehorende maatregelen, hebben 

we een hele lange tijd niet meer mogen douchen na de gymles. Het is 

alweer een tijdje toegestaan, dus willen we dit ook bij ons op school 

weer gaan oppakken.  

 

 

 
 
Vragenlijst oudertevredenheid 

  

Maandag 21 maart heeft u een mail ontvangen met een link die verwees naar de 

vragenlijst oudertevredenheid. Inmiddels hebben de nodige ouders/verzorgers deze, 

korte, lijst ingevuld. Waarvoor dank. 

 

Om te komen aan een representatief percentage van reacties, sturen we de 

ouders/verzorgers die de vragenlijst nog niet ingevuld hebben, een reminder via de mail. 

Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite om de vragenlijst in te vullen. 

 
 
 
Wijzigingen testbeleid vanaf 11 april 2022  

  

Vanaf 11 april 2022 wijzigt het testbeleid. Zo hoeft er na een positieve zelftest geen 

confirmatietest meer gedaan te worden bij de GGD.   

Het (zelf)testen bij klachten wordt nog steeds dringend aangeraden. Om deze reden 

blijven er vanuit school dan ook testen beschikbaar, mocht u deze voor uw kind(eren) 

nodig hebben. U kunt ons dit per mail (trinoom.administratie@kansenkleur.nl) laten weten. 

Wij zorgen dan dat er testen bij leerkracht van uw kind(eren) afgegeven wordt.  
 
 

http://www.trinoom.nl/
mailto:trinoom.administratie@kansenkleur.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://vollingo.nl/douchen-na-trainingen-en-wedstrijden/&psig=AOvVaw202RcLupg5hbmC4gCQrN94&ust=1594219759466000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICAuMexu-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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Paasontbijt donderdag 14 april 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, Pasen 

vieren we dit jaar door met z’n allen samen in de 

klas te ontbijten. 

 

Dit vindt plaats op donderdag 14 april. Op 

vrijdag 15 april zijn de groepen 1/2 namelijk vrij. 

 

Woensdag 13 april nemen de kinderen een bord, beker en bestek mee naar school, 

zodat er woensdagmiddag alvast mooie paastafels gedekt kunnen worden. 

 

De Ouderraad zorgt voor aankleding van de ontbijttafel en voor het drinken; 

yoghurtdrank en sinaasappelsap (voor kinderen die dit niet mogen vanwege een speciaal 

dieet, dan wel allergie, is er een alternatief). 

 

De kinderen van groep 1 t/m 4 Montessori en de groepen 1 t/m 8 jaarklas nemen 

die dag een paasontbijtje voor zichzelf mee. Dit mag uiteraard wat uitgebreider of 

specialer zijn dan thuis op een gewone schooldag! 

Die dag nemen de kinderen geen fruit en drinken mee voor in de ochtend (wel lunch en 

drinken voor rond 12.00 uur). Omdat geen fruit gedurende de ochtend wordt gegeten, is 

wat fruit bij het ontbijt een mooie aanvulling. 

 

Voor de groepen 5/6 en 7/8 Montessori geldt het volgende; vanaf maandag 11 april 

zult u via Parro uitgenodigd worden zich in te schrijven voor een onderdeel van het 

paasontbijt. (Denkt u daar bij aan bijvoorbeeld; 10 krentenbolletjes, 10 gekookte eieren 

of 3 schaaltjes met fruit…) 

 

Die dag nemen alle kinderen dus géén fruit en drinken mee, wel hun lunch en 

drinken. 

 

Veel plezier met de voorbereiding van het paasontbijt en ook alvast een fijn lang 

Paasweekend, dinsdag na Pasen is een studiedag, gewenst.   
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Jumbo Emilialoop 7 mei 2022 

 

Op zaterdagavond 7 mei organiseert Atletiek 

Vereniging Wijchen de tweede editie van de Jumbo 

Emilialoop!  

Voor iedereen in de gemeente Wijchen en  

ver daarbuiten een goede reden om (meer) te gaan 

sporten.  

 

Sporten is goed voor onze gezondheid. Door meer te bewegen zitten we lekkerder in ons 

vel, groeit ons zelfvertrouwen en zijn we weerbaar(der). Ook is het een leuke manier om 

elkaar te ontmoeten. Redenen genoeg dus om lekker mee te doen! 

  

Afstanden voor de jeugd 

Kinderen kunnen meedoen aan drie afstanden:  

• 500 m voor kinderen t/m 6 jaar 

• 1 km voor kinderen van 7, 8 of 9 jaar 

• 2,5 km voor kinderen van 10, 11 of 12 jaar. 

Het inschrijfgeld voor deze afstanden bedraagt speciaal voor de jeugd € 3,-.  

 

Een medaille voor iedereen 

Iedere deelnemer ontvangt na afloop een prachtige medaille. En voor de snelste 3 

jeugdlopers staan er een ”gouden, zilveren en bronzen” beker te wachten. 

 

Inschrijven en meer informatie 

Inschrijven kan via www.emilialoop.nl. Daar vind je alle informatie over de Emilialoop. 

 

Doe jij mee? We zien je snel op 7 mei! 

Ps. Volg ons op Facebook en Instagram. 

 


