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Opbrengst markt voor vluchtelingen Oekraïne 
Dat samenwerking zijn vruchten af kan werpen was goed te zien aan het succes van de markt die 
recentelijk door alle partijen binnen de Olingertil georganiseerd is. Wat een grandioos succes was 
het. De kassa draaide deze dag overuren en de marktkooplieden moesten op den duur zelfs nee 
verkopen. Een groot woord van dank aan iedereen die zijn steentje hier aan bij heeft gedragen. 
  
Maar dan…wat heeft het allemaal opgeleverd? 
De totale opbrengst van de markt is uiteindelijk 4.375,- 
geworden. 
Volgende week donderdag volgt er nog een officieel 
persmoment waarin de cheques aan de burgemeester en 
de vertegenwoordigster van de Poolse school 
overhandigd gaan worden. 

 
 

 
Fruit op school 
Deze week is de laatste week dat de leerlingen fruit op school krijgen. Na de 
meivakantie moeten de kinderen weer hun eigen fruit meenemen. 
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Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april hebben de groepen 1 t/m 5 een 
programma in en om school. De groepen 6 t/m 8 hebben een 
programma op het sportveld.  
De ochtend begint met een ontbijt. Graag uw kind een bord, 
bestek en een beker meegeven naar school. De kinderen 
hoeven thuis dus niet te ontbijten. Daarna wordt in alle 
groepen het Koningslied gezongen! 
Tussendoor krijgen alle kinderen een bekertje ranja met een 
koekje. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken 
mee te nemen. 
Het zou leuk zijn als de kinderen verkleed of in rood, wit, blauw, oranje op school komen. 

 

Weerbaar naar de brugklas!                                                                                                                          
Gaat uw zoon of dochter naar de brugklas van het regulier of speciaal onderwijs?                           
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is vaak een spannende stap voor 

kinderen. Sommige kinderen kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken, zodat ze 

bijvoorbeeld gemakkelijker contact leren leggen met leeftijdsgenoten, zich zelfverzekerder gaan 

voelen of beter voor zichzelf leren opkomen. Zie de bijlage voor meer informatie. 

 

De schoolreizen 
Schoolreizen gaan met de bus. Groep 8 gaat met auto’s. 

Dinsdag 17 mei gaan de eerste groepen op schoolreis. De andere 
groepen volgen daarna. 
Denkt u er aan om het schoolreisbedrag voor de schoolreisdatum 
over te maken. 
 
Groep 1/2 Sanjes Safari dinsdag 17 mei €30,- 
Groep 3/4/5 Duinenzathe donderdag 30 juni €30,- 
Groep 6/7 Hellendoorn woensdag 29 juni    €30,- 
Groep 8 Kamp  8 t/m 10 juni  €81,-   

 
 
Schoolreisgeld graag storten op:   NL87 RABO 0308 5200 84 
                                                           t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs 
                                                           o.v.v. schoolreis naam + groep kind 
 

Margedag 
Dinsdag 7 juni, de dag na Pinksteren, is er een margedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
 

 

 
 

 
 


