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Beste ouders / verzorgers,
We hopen dat u een fijne meivakantie hebt gehad. Aan het weer heeft het niet gelegen, dat was heerlijk. Nu
lekker met de kinderen de laatste periode van dit schooljaar in!
Avondvierdaagse
Fijn dat het weer kan! Van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni wordt de Sliedrechtse
avondvierdaagse gelopen. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 3, 5 of 10
kilometer. Start en finish zijn weer op het ijsbaanterrein (Lijsterweg). De organisatie
loopt niet via de scholen. U kunt zelf uw kind aanmelden vóór 20 mei via:
https://www.avondvierdaagse-sliedrecht.nl/
Geen koningsspelen – wel sportdag en Prins Willem-Alexanderfeest
We kregen van een aantal ouders de logische vraag waarom we geen Koningsdagfeest op school hadden,
vrijdag voor de meivakantie. Dat was omdat Cito de eindtoets voor groep 8 dit jaar heel verrassend en
ongelukkig gepland had, in de week van Pasen op woensdag/donderdag/vrijdag voor de meivakantie. Dit is
landelijk, en er mag niet afgeweken worden van de data. We konden uiteraard niet gaan feesten met de
school, terwijl er ondertussen drie groepen 8 op de eindtoets zitten te zwoegen.
Normaal hebben we elk jaar ons PWA-feest op deze vrijdag. Vaak in oranjesfeer, als een Koningsdag, en soms
met een speciaal thema, voor de afwisseling. Daarnaast hebben we jaarlijks in Sliedrecht een sportdag.
Andere basisscholen konden wel een feestje vieren op die vrijdag voor de vakantie, omdat zij dit jaar andere
eindtoetsen voor groep 8 hebben afgenomen, die niet op die vrijdag gepland waren.
Prins Willem- Alexanderfeest op vrijdag 3 juni – “Welcome to the jungle”
Op vrijdag 3 juni is dan ons PWA-feest! Met dit jaar het thema: “Welcome to the jungle”.
Om in de sfeer te komen, mogen de kinderen verkleed komen... misschien wel als hun favoriete jungle-dier!
Of in kleding met vrolijke jungleprint… Of als ontdekkingsreiziger… Tarzan, Jane…. Een bladerenketting…
Er is een korte feestelijke opening op het
schoolplein. Natuurlijk bent u welkom om daar van
mee te genieten. Wilt u het schoolplein wel
vrijhouden voor de kinderen? Deze dag gaan wij in
onze eigen groep aan de slag met dit junglethema.
En superleuk: We krijgen bezoek van Reptielenhuis
'De Aarde', mét dieren. Dat wordt spannend!
De schooltijden zijn deze dag voor alle groepen van
8.30 – 12.30 uur. De kinderen hoeven geen eten of
drinken mee te nemen. Aan het einde van de
ochtend eten wij gezellig met elkaar om de dag
feestelijk af te sluiten. We hebben er zin in!

Woensdag 18 mei: crea-dag
Woensdag 18 mei hebben we weer een creatieve ochtend in de groepen 3 tot en met
6. De kinderen werken in hun eigen groep met technieken of materialen die net even
wat anders zijn dan normaal, en die over het algemeen wat meer tijd en materiaal
kosten dan een gewone knutselles. Denk aan linoleum snijden, aan de slag met
elektra, schilderen, houtbewerken, een eigen aquarium maken en nog veel meer.
Misschien komt uw kind wel thuis met een prachtig creatief werkstuk! We gaan
lekker aan de slag die ochtend.
De groepen 7 en 8 doen die ochtend mee aan de ‘techniek- en zorgroute’. Ze gaan in groepjes op excursie in
bedrijven of instellingen in de zorg en de techniek Leuk en leerzaam! Zij halen de crea op een andere dag in.
Woensdag 1 juni: Sliedrechtse scholensportdag voor de bovenbouw (gr 5 t/m 8)
Deze ochtend hebben we als plaatselijke basisscholen onze gezamenlijke sportdag.
Alle kinderen van groep 1 t/m 4 hebben deze dag in Sliedrecht vrij!
Hun leerkrachten zijn die dag namelijk nodig om de sportdag goed
te kunnen laten verlopen.
De kinderen van groep 5 en 6 worden op deze dag gewoon om 8.25
uur op school verwacht en gaan samen met hun leerkracht lopend
naar de korfbalvelden aan de Thorbeckelaan. Kom op tijd!
De kinderen van groep 7 en 8 verzamelen zelf om 8.45 uur bij de ingang van de voetbalvelden van VVSliedrecht aan de Sportlaan (tussen de kantine en het hoofdveld). Zij worden daar opgewacht door hun eigen
leerkracht. Rond 12.00 uur is de sportdag afgelopen en kunnen de kinderen vanaf beide velden zelf naar huis
gaan of daar opgehaald worden.
Wilt u uw kind vast in sportkleding laten vertrekken, want er is geen ruimte om ter plaatse om te kleden. Wilt
u uw kind geen sieraden, telefoon of andere waardevolle zaken mee laten nemen. Het is aan te raden om
drinken en een flesje water en iets van fruit/koek/boterham mee te geven. Bij erg slecht weer gaat het niet
door, en zal het een gewone schooldag zijn (niet voor groep 1 t/m 4; die zijn sowieso vrij). Of de sportdag
doorgaat, laten we dinsdagmiddag weten via Parro. We hopen op een sportieve en gezellige ochtend!
Buitenschoolse sportactiviteiten
Vóór en in de meivakantie hebben weer heel veel kinderen van onze school meegedaan aan toernooien van
de plaatselijke sportverenigingen. Erg leuk! Er is gevoetbald en gekorfbald. Alle ouders die een team hebben
begeleid of de organisatie op zich hebben genomen: Weer heel erg bedankt namens de kinderen!
Binnenkort komt er weer o.a. badminton en zwemmen aan. De informatie die wij op school krijgen, wordt
altijd uitgedeeld aan de kinderen die er belangstelling voor hebben.
Ondertussen in de groepen 8…
Het bruist weer van de gezonde spanning bij onze oudste kinderen! De groepen 8 zijn bezig met het
instuderen van een echte speelfilm, die zal worden vertoond op hun feestelijke afscheidsavond aan het eind
van het schooljaar. En ook verheugen we ons enorm op het schoolkamp eind deze maand. Wat een leuke tijd
is dit toch altijd voor de groep 8-ers.
Nieuwe leerlingen
Deze maand komen er geen nieuwe leerlingen bij op onze locatie.

Voor in uw agenda:
Let op de afwijkende schooltijden: vrijdag 3 juni: ook de bovenbouw ’s middags vrij / woensdag 1 juni: onderbouw vrij / donderdag 16 juni: alle kinderen vrij.

Woensdag 18 mei:
Woensdag 18 mei:
Ma 23 t/m wo 25 mei:
Donderdag 26 mei:
Vrijdag 27 mei:
Woensdag 1 juni:
Vrijdag 3 juni:
Maandag 6 juni:
Donderdag 16 juni:
Di 21 juni + do 23 juni:
Dinsdag 5 juli:
Donderdag 7 juli:

Crea-dag
‘Techniek- en zorgroute’ groep 8
Schoolkamp groep 8
Hemelvaartsdag (vrij)
Extra vrije dag na Hemelvaart
Sliedrechtse sportdag voor groep 5 t/m 8 (groep 1 t/m 4 vrij)
PWA-feest. Alle groepen zijn om 12.30 uur uit.
Tweede Pinksterdag (vrij)
Studiedag personeel (voor verlenging licenties Kanjertraining). De kinderen zijn vrij.
10-minutengesprekken (op aanvraag)
Afscheidsavond groep 8c
Om 12.00 uur begint de zomervakantie

Met vriendelijke groet,
Leerkrachten en directie Prins Willem-Alexanderschool

