
 

 

 

 

 
 

 
 
In mei wordt het warmer en de dagen worden 
langer. In mei leggen alle vogeltjes een ei.  
De vogeltjes hebben het er maar druk mee.  
De dodenherdenking, bevrijdingsdag, Hemelvaart 
en Pinksteren vallen in deze maand. En op 9 mei  
Moederdag. Alle moeders worden dan in het 
zonnetje gezet. Op naar de zomer met hopelijk 

weer minder Coronabeperkingen. 
 

 
 
Koningsspelen 

 
 
Wat zag ons schoolplein er gezellig uit: allemaal vlaggetjes en kinderen 
in het oranje. We hebben een super leuke dag gehad met buiten 
spelletjes in alle groepen. 
 
 

 
4 en 5 mei 
 

 

 
Bij het door onze school 
geadopteerd monument 
is er tijdens de doden-
herdenking op 4 mei 
een bloemstuk gelegd 
ter nagedachtenis aan 
alle mensen die hun 
leven hebben gegeven 

voor onze vrijheid.  

 

 

 
 
Hemelvaartweekend 

Donderdag 13 mei is het Hemelvaart. Die dag en vrijdag 14 mei is er geen school. We 

verwachten de kinderen maandag 17 mei weer op school. Geniet van het lange weekend. 

 

Pinksterweekend + studiedag !!!!!! 

Zondag 23 mei en maandag 24 mei is het Pinksteren. Er is die maandag geen school. 

Verder is er op dinsdag 25 mei een studiedag voor de collega’s en ook dan is er geen 

school. We zien de kinderen dan op woensdag 26 mei weer op school. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
Moederdag 

 

       
 
De leerlingen van groep 1-2 zijn voor de vakantie met hun zelfgemaakte cadeautje naar huis 
gegaan. Ze moesten het wel erg lang geheim houden. We weten zeker dat het voor de 
moeders een prachtig cadeau was. We zijn blij met de enthousiaste reacties die we kregen 
van ouders. 
 
Project “Groen moet je doen”.  

Iedereen heeft met veel plezier aan dit leerzame project 

gewerkt. Zo zijn er verschillende plantjes gezaaid en is er 

gekeken naar allerlei verschillende bloemen. Er zijn zelfs 

groepen op pad geweest om bij diertjes te kijken en om 

zwerfafval in Rilland op te ruimen! Natuurlijk is er flink 

wat geknutseld over het thema. Mooie knutselwerken 

over bloemetjes en bijtjes, de plastic soep in de oceaan, 

een windmolenpark en informatieve posters over 

veganisme. Er wordt hard gewerkt aan een digitale 

afsluiting. Die kunt u binnenkort verwachten via Parro. 

Schoolfruit 
 

Het project schoolfruit gesubsidieerd door Europa eindigt op 4 juni. 
Vanaf maandag 7 juni moeten de kinderen op woensdag, 
donderdag en vrijdag zelf weer groente of fruit meenemen. 
 

Agenda 

Onderwerp Omschrijving Datum 

Hemelvaartweekend Geen school Do 13 en vr 14 mei 

Pinksteren Geen school Ma 24 mei 

Studiedag Geen school Di 25 mei 
Sportdag school  Do 27 mei 

 

De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn ook te vinden op onze website. 

Bezoek onze website: www.obs-dereigersberg.nl 

http://www.obs-dereigersberg.nl/

