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Wo 11apr. Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij 
Voetbaltoernooi voor leerlingen gr 7 & 8 

Vrij 13apr. Extra gymles voor groep 8 
Ma 16apr. Verkeersexamen voor groep 7 
Di 17apr. IEP toets voor groep 8 
Wo 18apr. IEP toets voor groep 8 
Do 19apr. Laatste zwemles voor groep 6 
Vrij 20apr. Koningsspelen  
Di 24apr. Nieuwsbrief 16 
Do 26apr. Schoolfotograaf 
Vrij 27apr.  Meivakantie 

Met hierin op vrijdag 27 april Koningsdag, kleuteroptocht, brandweerwedstrijden en Oranje 
dorpsloop en op  vrijdag 4 mei Dodenherdenking bij de Dorpskerk met leerlingen uit groep 7; 
op zaterdag 5 mei vieren we Bevrijdingsdag 
Op donderdag 10 mei is het dan Hemelvaartsdag en op zondag 13 vieren we Moederdag 

Ma 14mei Weer naar school 
Hoofdluiscontrole 
Geen schoolmelk 

Wo 16mei Driedaags schoolreisje groep 8 
Do 17mei Driedaags schoolreisje groep 8 
Vrij 18mei Driedaags schoolreisje groep 8 
Ma 21mei Tweede Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij 
Di 22mei Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij 
Do 24mei Groep 5 gaat druiven krenten 



Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie: 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie: 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie: 25-02-2019 t/m 01-03-2019
Pasen: 19-04-2019 t/m 22-04-2019
Meivakantie: 23-04-2019 t/m 03-05-2019 (deze vakantie sluit aan bij Pasen)
Hemelvaart: 30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren: 10-06-2019
Zomervakantie: 22-07-2019 t/m 30-08-2019

Schoolfotograaf 

Op donderdag 26 april komt de schoolfotograaf, Jeroen Strack, weer op school. Hij maakt foto’s 
van de kinderen apart en samen met hun broertje of zusje dat bij ons op school zit. Dit jaar is er 
ook weer de mogelijkheid om samen met de broertjes of zusjes die bij Okidoki zitten op de foto 
te gaan. Dit kan dan ’s middags om 14.30 u. U kunt zich dan melden bij de fotograaf. 
Op bijgaande voorbeeldfoto ziet u dat er dit jaar voor een witte achtergrond is gekozen. U kunt 
desgewenst de kleding van uw kind  hierop aanpassen. 



Koningsspelen   

Vrijdag 20 april komt al snel dichterbij. In verschillende groepen zoeken we nog hulp om de 
leerlingen te begeleiden tijdens de sportactiviteiten. Geef u snel op bij de leerkracht van uw kind. 

We beginnen de Koningsspelen dit jaar anders, namelijk met een opening op het schoolplein. Dit 
is van 8.30 uur tot 9.00 uur, leuk als u komt kijken! 

Het Koningsontbijt is niet erg uitgebreid, geef uw kind alvast iets kleins te eten voor hij/zij naar 
school gaat. Verder het 10-uurtje en  een lunch. De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan 
verschillende sportactiviteiten doen, u kunt ze wat extra drinken en een kleine versnapering 
meegeven voor de middag.  

Feestelijk is het als u uw kind in Koningskleuren;  rood, wit, blauw of oranje wilt aankleden. 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen hun gymspullen mee en de groepen 7 en 8 ook hun fiets. 
We kijken uit naar een sportieve dag ! 

Verkeersexamen groep 7 

Op maandag 16 april is het verkeersexamen voor groep 7. Zowel de kennis van de verkeersregels 
als de praktische vaardigheid op de fiets wordt getoetst. We wensen de deelnemers alvast veel 
succes. 



GROEP 8 NIEUWS : 
Groep 8 gaat een drukke periode tegemoet, met veel leuke activiteiten. Zoals: 

Musical :  

Hoera! We hebben een musical!! Samen met de collega’s van de Dalton hebben we veel musicals 
bestudeerd en uiteindelijk een spetterend exemplaar uitgekozen. De hele groep heeft na een eerste 
kennismaking deze musical enthousiast ontvangen. Dat belooft wat.  
Noteer maar vast allemaal dinsdagavond, 10 juli , in de agenda’s of op de kalenders. 
Dan is de grote musicaluitvoering op de Afscheidsavond. 
En nu  gaan we er  keihard  tegenaan! 

Kennismakingsmiddag:  

En ook onze driedaagse schoolreis komt er al weer snel aan. 
Het begeleidingsteam is al een tijdje druk bezig met de voorbereidingen. Er volgt nog spoedig een 
bombardement van informatiebrieven. 
We proberen de kinderen van beide groepen voorafgaand aan het kamp alvast een beetje aan 
elkaar te laten wennen, o.a. door bepaalde activiteiten samen te doen ( schaatsen, sportdag enz ). 
Een van die activiteiten is ook de kennismakingsmiddag die jaarlijks o.l.v. onze gymmeester Peter 
Waltman wordt georganiseerd. 
Dit jaar vindt deze middag plaats op : maandag, 16 april, van 12.30 tot 14.00 uur in de Westlandhal  
Voor de Wilhelminakinderen betekent dat, dat zij die dag hun fiets mee moeten nemen. We hopen 
op een gezellige en sportieve middag, waar misschien al de eerste vriendschappen gesmeed gaan 
worden.  



Kamp:  

De week na de meivakantie vertrekken we op woensdag 16 mei naar ons kamphuis, waar we 3 
geweldige dagen zullen doorbrengen. De kampleiding is al druk met de voorbereidingen. Het belooft 
weer een feest te worden! Gelukkig zit er een lang weekend aan vast om weer bij te komen ;-). 
De komende tijd zullen jullie daar alle informatie over ontvangen.  
Op de laatste avond houden wij een bonte avond, waar iedereen zijn kunsten/talenten aan elkaar 
kan laten zien (inclusief leiding [Symbool]). Misschien al raadzaam voor de kinderen om daar al 
ideeën voor te bedenken, wij zijn benieuwd! 

Brandweerwedstrijden.  
Ook dit jaar doet een team van jongens en meisjes van groep 8 weer mee met de 
brandweerwedstrijden op 27 april. Na schooltijd hebben we dan al een paar keer geoefend en op 
dinsdagavond, 24 april om 20.15 uur oefenen we nog een keer o.l.v. de brandweer. 
Deze keer met het echte materiaal ( slangen, spuiten, koppelstukken en .. echt water). 
Kom ons  team aanmoedigen op 27 april !  
De aanvangstijd staat in het programmaboekje van die dag dat iedereen in de brievenbus krijgt. Ons 
team is waarschijnlijk als vierde aan de beurt. 

Claudia Bregman  



De Avond4daagse is een feest voor iedereen. Vier avonden wandelen, 
zingen en plezier maken samen met je vrienden van de school. Loop je 
mee? 
Dit jaar zal de avond4daagse in ’s-Gravenzande gehouden worden van 
dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni. Wil je meelopen met school? Op 
woensdag 16  mei en vrijdag 18 mei kan er meteen na schooltijd weer 
worden ingeschreven op school. In de volgende nieuwsbrief volgt er 
meer informatie over de inschrijving en meteen na de vakantie zult u 
ook het inschrijfformulier ontvangen die u  ingevuld mee kunt nemen bij 
de inschrijvingen.


