
 

 

Museumochtend  

Wat fijn om op donderdag 24 
maart weer veel ouders in 
school te zien. De 
museumochtend werd druk 
bezocht en alle kinderen konden 
vertellen waar ze in de klas mee 
bezig zijn. Fijn om de 
betrokkenheid te zien. Goed dat 
het weer kan! Voor het einde 
van het schooljaar zullen we 
nogmaals een museumochtend 
inplannen. Dit zal t.z.t. worden 

gecommuniceerd via de 
nieuwsbrief.  
 

Tevredenheids- 
peilingen  

In de vorige nieuwsbrief hebben 
we aangegeven dat naar alle 
waarschijnlijk begin april de 
tevredenheidsonderzoeken 
werden uitgezet. Doordat dit op 
stichtingsniveau wordt gedaan 
voor 26 scholen, merken we nu 
dat begin april niet haalbaar is. 
We nemen nu de tijd om het 
goed neer te zetten. Na de 
meivakantie zal u dan ook 
gevraagd worden de 
vragenlijsten in te vullen.   
 

Toiletten  

De eerste toiletten zijn 
opgeleverd en in gebruik (zie 
foto’s). wel merken we dat er 
overlast is. Er zijn minder 
toiletten beschikbaar dan 
normaal. Gelukkig is met een 
week of drie alles klaar en ziet 
het er weer netjes uit.  

  

Koningsspelen   
Na twee jaar Corona zijn we blij 
dat de Koningsspelen weer in 
originele vorm kunnen worden 
gehouden. Vrijdag 22 april is het 
zover. Groep 1 t/m 4 heeft 
activiteiten op en rond school 
en zijn om 12.00 uur vrij. Groep 
5 t/m 8 gaan naar de velden van 
DVV en de Westerduiven. Zij zijn 
klaar om 13.30 uur en kunnen 
vanuit de sportvelden worden 
opgehaald of zelfstandig naar 
huis gaan. Vanuit de 
Koningsspelen commissie 
ontvangt u nog verdere 
informatie m.b.t. hulp van 
ouders en de exacte tijden voor 
deze dag. Deze informatie zal 
via de klassenmail van de 
groepen verlopen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maandoverzicht: 

 
Vrijdag 1 april 
    nieuwsbrief 13 
Woensdag 13 april 
    Paasviering 
Woensdag 13 april 
    nieuwsbrief 14 
Donderdag 14 april 
    studiedag 
Vrijdag 15 april  
    Goede vrijdag 
Maandag 18 april 
    2e Paasdag 
Dinsdag 19 april 
    afname eindtoets  
Vrijdag 22 april  
    Koningsspelen, groep  
    1 t/m 4 om 12.00 uur  
    Vrij 
Maandag 25 april t/m 
vrijdag 6 mei 
    Meivakantie 
Maandag 9 mei  
    1e schooldag 
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Avond4daagse  

Voor het eerst sinds twee jaar 
zal de avond 4daagse weer 
worden georganiseerd in Duiven 
(zie bijlage). Binnenkort 
ontvangt u meer informatie 
over de inschrijving.  
 

Musical4daagse  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief 
ontvangt u een flyer over de 
muscial4daagse die gehouden 
wordt in de meivakantie.  
 

STAP 4 DAGEN DE MAGIE VAN 
MUSIS EN STADSTHEATER 
ARNHEM BINNEN; 
 
De theaters mogen weer open 
en hoe fijn is dat! Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) is het nu officieel:  
het actief of passief beleven van 
kunst bevordert de gezondheid. 
De kracht van theater is 
belangrijker dan ooit in deze 
lastige corona tijd voor de 
kinderen. 
Deze meivakantie kunnen 
kinderen van 6 t/m 12 jaar weer 
even stralen op het toneel van 
het theater. 4 dagen zingen, 
dansen en acteren, dat ga jij 
doen tijdens De 
Musical4daagse.  
 
De Musical4daagse is een uniek 
project dat kinderen vanaf zes 
jaar stimuleert hun eigen 
talenten te ontwikkelen. Met 
iedere groep maken de 

docenten binnen vier dagen een 
musical. 
De Musical4daagse zorgt ervoor 
dat de kinderen (en de ouders)  
zich bewust worden wat theater 
kan betekenen. Maar dat niet 
alleen, iedereen die meedoet 
met De Musical4daagse krijgt 
een ervaring om nooit meer te 
vergeten. Als de kinderen later 
het theater binnen stappen 
zullen ze altijd aan het moment 
denken wanneer zij op het 
toneel stonden tijdens De 
Musical4daagse.  
 
De Musical4daagse is voor 
iedereen vanaf 6 t/m 12 jaar. 
Voor jou en voor je ouders een 
unieke ervaring. En dat is bijna 
net zo cool als het feit dat De 
Musical4daagse samenwerkt 
met 15 theaters in heel 
Nederland. In elke vakantie, 4 
dagen zingen, dansen en 
acteren.  
 
Je hebt geen ervaring nodig. Het 
theater is voor ieder kind.  
 
Zie jij jezelf daar al staan? 
Kriebels in je buik… Nog 1 
minuut en dan sta jij op het 
toneel in de spotlights. Het 
publiek kijkt naar je en het is 
muisstil… En dan, het applaus… 
Het lijkt wel magisch.  
 
www.musical4daagse.nl/arnhem  

 

BOSS 
beweegteam  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief 
vindt u informatie over rugby 

clinics die vanaf volgende week 
worden gegeven. Opgeven kan 
via www.sjorssportief.nl 
 
https://www.ikchetveer.nl/wp-
content/uploads/2022/04/Nieu
wsbrief-13-01-04-2022-1.pdf 
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