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Een mooie week achter de rug
En dat slaat niet alleen op het weer.
Afgelopen donderdag hebben de kleuters een
fantastische dag kunnen beleven bij de Helderse
Vallei, via de parro zagen de ouders van de
deelnemers heel wat foto’s voorbij komen. Deze
speciale beleefdag bij de Helderse Vallei smaakte
naar meer!
Opening Koningsdag en sponsorloop
We rekenden op veel publiek en dat was er dan
ook!
Toen alle kinderen op het schoolplein klaar
stonden gingen de hekken open en stroomden
alle belangstellenden naar binnen. Dat was een
hele tijd geleden, zo met z’n allen op het
schoolplein, het was een gezellige ‘warboel’.
Na het volkslied werd er opgewarmd met het
nieuwe lied voor koningsdag en het bijbehorende
dansje. Daarna mocht iedereen naar de eigen
startplek voor de sponsorloop. (complimenten
voor het zeer gedisciplineerde publiek, dat keurig
achter de hekken bleef en enthousiast de lopers
aanmoedigde).
Aftellen van 10 naar 0 en dan lopen maar.
Als ‘Max Verstappen’ vertrokken alle lopers en
menig record werd verbroken. Omdat de diverse
leeftijdsgroepen allemaal een eigen parcours
hadden was er ruimte voor iedereen.
Na 20 intensieve minuten ging de sirene als teken
dat de lopers mochten stoppen. Velen haalden
opgelucht adem maar er waren er ook die nog
wel even door wilden rennen. Dat kun dus mooi
bij de afsluitende pinguindans.
En wie liep nu hoeveel rondjes?
Op de stempelkaart kan een loper het aantal
rondjes tellen maar wat is nu het totaal?
1/2A – 410 rondjes
1/2B – 505 rondjes
1/2C – 432 rondjes
Fonteintje en instroomgroep – 252 rondjes
3 – 525 rondjes
4 – 553 rondjes
5 – 478 rondjes
6 – 663 rondjes
7 – 210 rondjes
8 – 178 rondjes
Totaal 4206 rondjes !!!!

Opbrengst sponsorloop
De ervaring leert dat er nog wel eens wat geld
later binnen komt maar een voorlopige eindstand
kunnen we wel geven en die ziet er goed uit.
In de vakantie wordt alles nog eens nagerekend
en worden groepsgemiddelden uitgerekend en
worden de prijzen verdeeld. Maar nu eerst;
1/2A - €360,30
1/2B - €322,80
1/2C - €167,25
Fonteintje en instroomgroep - €186,3 - €531,20
4 - €404,20
5 –€486,90
6 - €517,7 -€281,35
8 -€109,50
Totaal € 3366,50

!!!!!!!!!!!

Dat is ruim voldoende voor de ‘hangmatschommel’ en de ‘glijbaan-toren’.
Een fantastisch resultaat.
***Een heel groot
applaus voor alle
kinderen èn sponsoren
die dit mooie bedrag
hebben gerealiseerd.
Bij het uitrekenen van de diverse gemiddelden
houden we natuurlijk rekening met het aantal
leerlingen van een groep. Niet iedere groep is
even groot, dat wordt nog een aardige rekenklus.
Koningslunch
Dat ging wel even anders als bij het ontbijt, er
werd behoorlijk ‘gebunkerd door alle aanwezigen.
De caloriën die er met de sponsorloop van af
vlogen werden weer behoorlijk aangevuld.
Tussendoor allerlei activiteiten binnen en buiten
de klassen en dan ‘rustig aan’ op weg naar de
eindtijd van 14.00 uur en….op naar de vakantie
Meivakantie
Zo noemen we deze vakantie die dit jaar al in
april begint. We wensen een ieder een mooie,
officiële koningsdag toe en een leuke
bevrijdingsdag. !!Op 4 mei is het dit jaar
misschien wel extra belangrijk om onze
gedachten te laten gaan naar allen die door
oorlog om het leven zijn gekomen.
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Na de meivakantie
Op maandag 9 zijn we allemaal weer welkom op
school. Het is dan nog 10 weken tot aan de
zomervakantie en er moet nog veel gebeuren.
(Voor je het weet is het zo ver).
!!Graag iedereen gezond weer terug !!

-Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei:
Meivakantie – maandag 9 mei weer naar school.
-Maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei:
Schoolkamp groepen 7 en 8.
-Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei:
Vrij i.v.m. Hemelvaart-weekend
Maandag 30 mei weer naar school.
-Vrijdag 3 juni:
Laatste studiedag Schoolteam. Alle kinderen van
groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij.
-Maandag 6 juni:
Vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
Dinsdag 7 juni weer naar school.
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