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Kalender
14 april

: de kinderen zijn vrij i.v.m. Goede Vrijdag

17 april

: de kinderen zijn vrij i.v.m. Tweede Paasdag

18 t/m 20 apr. : centrale eindtoets
19 april

: Rekencafé – van 09.00-11.30 bij Educto

21 april

: Koningsspelen en plantenmarkt

24 april t/m
5 mei

: Tulpvakantie

11 mei

: praktisch verkeersexamen groep 7

12 mei

: weeksluiting groep 6/7/8

14 mei

: Moederdag

18 mei

: schoolreis groepen 1 t/m 5

22 t/m 24 mei : schoolkamp groepen 6/7/8
25 en 26 mei

: vrij i.v.m. Hemelvaartsdag

31 mei

: voetbalfinale in Achterberg voor de meisjes van groep 5/6

02 juni

: weeksluiting groep 5/6

05 juni

: vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag

07 juni

: schoolfotograaf

09 juni

: weeksluiting groep 3/4/5

10 juni

: jaarmarkt in Vreeswijk

12 juni

: sportdag op de atletiekbaan van Atverni

13 t/m 19 juni : 2e Toetsweek
21 juni

: peuterinloop

26 juni

: vrij i.v.m. studiedag team

27 juni

: het 2e rapport gaat mee naar huis

29 juni

: afscheidsmusical aanvang 20.00 uur

30 juni

: afscheid van de bouwen

03 juli

: afscheidsmusical aanvang 20.00 uur

04 juli

: studiemiddag team – de kinderen zijn om 12.00 uur vrij

06 juli

: laatste schooldag

07 juli

: start Zomervakantie

Schoolvoetbaltoernooi groot succes
We hebben vorige week woensdag met vijf teams meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Wij
zijn uiteindelijk met twee bekers naar huis gegaan en dat is een geweldige prestatie. Alle teams
hebben het heel goed gedaan, maar twee teams kwamen echt ver in de competitie. De jongens
van groep 5-6 hebben van alle groepen 5-6 de 2e plaats gehaald en de meisjes van groep 5-6 zijn
zelfs kampioen van Nieuwegein geworden. Zij mogen deelnemen aan de provinciale
kampioenschappen op 31 mei. Wij willen iedereen van harte feliciteren met het behaalde resultaat.
Heeft u de prachtige tenues van onze voetballers gezien. Die zijn aangeschaft door de
leerlingenvereniging en bedrukt in bedrijf van Bas Kolenbrander door Hamid en Patrick. Zij zijn

daar warm onthaald en hebben heel wat uurtjes logo’s staan drukken. Dus Patrick, Hamid, Bas en
de leerlingenvereniging heel er bedankt! We zagen er fantastisch uit.

Rustig aan in de Graaf Hermanlaan
Tegenwoordig wordt er in de Graaf Hermanlaan flink doorgereden. Met name in de scherpe bocht
levert dat regelmatig gevaarlijke situaties op. U bent als ouders van De Zuiderkroon natuurlijk niet
de enige die door die straat rijdt, maar als u in ieder geval wel rustig rijdt, dan komt dat de
verkeersveiligheid van onze leerlingen al ten goede. Hopelijk volgt de rest dan uw goede
voorbeeld en worden de gevaarlijke situaties tot een minimum beperkt.

Say cheese
Het lijkt nog ver weg, maar met alle vrije dagen ertussen is het zomaar zover: op 7 juni komt de
schoolfotograaf. Zet hem alvast in uw agenda, plan een kappersafspraak en hang de mooiste
kleren klaar zodat het straks weer een perfect plaatje wordt.

De Zuiderkroon op de Jaarmarkt in Vreeswijk
De jaarmarkt in Vreeswijk wordt dit jaar gehouden op 10 juni. Ook dit jaar heeft onze school weer
een eigen kraam op de markt. Hiermee laten we zien hoe leuk onze school is en wat
jenaplanonderwijs inhoudt. Promotie dus, waarmee we hopen de stijgende lijn in het aantal
aanmeldingen van nieuwe leerlingen vast te houden.
Hulp gezocht!
Zoals bij iedere activiteit, kunnen we ook dit niet tot een succes maken zonder de hulp van
enthousiaste ouders! Heeft u tijd en zin om op zaterdag 10 juni een paar uur of de hele dag te
komen helpen, meld u dan bij Marlies. U kunt eventueel met uw kind(eren) komen. Zij kunnen dan
bijvoorbeeld helpen met het uitdelen van kleurplaten en foldertjes. Praktisch en gezellig.
Na de meivakantie kunt u zich ook aanmelden op de intekenlijsten bij de deuren van de lokalen.

Hardlopen, verspringen, kogelstoten, hoogspringen …
Op 12 juni hebben wij onze jaarlijkse atletiekdag van groep 3 t/m 8 bij Atverni. Daar hebben we
veel ouders bij nodig om de groepjes en de onderdelen te begeleiden. Dus mocht u tijd hebben
deze dag, reserveer hem dan alvast in uw agenda. U mag zich ook alvast aanmelden bij Bé.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Nieuwegein laat alle kinderen meedoen. Voor gezinnen met minimale financiële
middelen biedt Leergeld Nieuwegein ondersteuning in de kosten van schoolactiviteiten,
benodigdheden in verband met school, schoolreis, kamp, sport(kleding), fiets enz.
Zie voor meer informatie de folder van Leergeld Nieuwegein en de
website http://www.leergeld.nl/locaties/nieuwegein

Uitnodiging: Rekencafé bij Educto
Als ouder wilt u natuurlijk dat tafels oefenen leuk blijft. Voor uw kind én voor uzelf. Zeker als uw
kind problemen heeft met rekenen. Wilt u weten hoe u dat voor elkaar krijgt? Kom dan woensdag
19 april naar het Rekencafé van Rekenlicht bij Educto! Samen met u behandelen we verschillende

manieren om met kinderen te oefenen, want elk kind heeft een eigen manier van leren. Als we
daarbij kunnen aansluiten worden die lastige tafels opeens veel makkelijker. Én leuker!
Komt u ook naar het Rekencafé? U kunt daar natuurlijk ook terecht als u andere vragen hebt over
rekenen.
Voor wie?

Ouders van kinderen die problemen hebben met rekenen.

Waarom?

Zorgen dat tafels oefenen beter gaat en leuker wordt.

Wat leert u?

Oefenmethodes die aansluiten bij de manier waarop uw kind leert.

Wanneer?

Woensdag 19 april 2017 van 09:00-10:30 uur.

Waar?

Educto (in De Zuiderkroon)

Aanmelding

Bij coördinator Elske Verschoor- van Dijke via nieuwegein@educto.nl.

Beste ouders,

Het is bijna zover, aanstaande vrijdag 21 april is het weer groot feest op onze school. Dan zijn de
Koningsspelen en hebben we voor de kinderen weer leuke, sportieve activiteiten in petto. Op de
achterkant van deze brief leest u het programma en wat praktische zaken om rekening mee te
houden.

Het Koningsontbijt
Dankzij sponsoring van de Jumbo en producenten kunnen de kinderen vrijdagochtend genieten van
een gezond ontbijt. Men kon bij het samenstellen daarvan, helaas geen rekening houden met
allergieën. Heeft uw kind een allergie of een speciaal dieet, dan raden wij het aan uw kind een eigen
ontbijt mee te geven. Bij het samenstellen is wel rekening gehouden met vegetariërs of kinderen die
geen varkensvlees mogen. U hoeft geen fruit mee te geven voor de 10 uur pauze, daar wordt voor
gezorgd. Denkt u wel aan de lunch, deze wordt niet via school geregeld.

Sportworkshops
Het is gelukt om de kinderen met 4 verschillende sport- en spelclinics te laten kennismaken. Hartelijk
dank aan de ouders en vrijwilligers die dit mogelijk gaan maken! Tussen 10.00 en 14.00 uur gaan ze
dansen, basketballen en een atletiekclinic volgen. Het is daarom handig als uw kind vrijdag
sportkleding aan heeft of als u dit meegeeft. Mocht het onverhoopt nat weer zijn denk er dan aan
een extra setje droge kleding mee te geven.
Plantenmarkt
Net als voorgaande jaren is op deze dag ook de jaarlijkse Plantenmarkt. Vanaf 10.30 uur is de markt
geopend en zal duren tot 17.00 uur. Komt allen en neem opa, oma, buren en vrienden mee! Naast
planten is er ook een kop koffie/thee te koop met wat lekkers.

Vrijwilligers
Er hebben zich al een aantal vrijwilligers aangemeld om de dag in goede banen te leiden. Alvast
hartelijk bedankt voor jullie enthousiasme! We kunnen nog wat extra afwisseling gebruiken bij de
begeleiding van het springkussen. Deze staat er na schooltijd dus meld het bij ons als u nog wat tijd
heeft die middag.

Programma
Koningsspelen en plantenmarkt
21 april 2017

Tijd
8.30-9.15 uur

Onderdeel
Landelijk Koningsontbijt

Handig om te weten
Het ontbijt wordt gesponsord door Jumbo. De
kinderen hoeven geen brood of drinken mee te
nemen.

9.30-10.00 uur

Landelijke, gezamenlijke aftrap
(live op tv en radio)

10.00-11.30

1e en 2e sportworkshop

De kinderen worden in groepjes verdeeld om de
verschillende activiteiten te doen.

10.30-17.00 uur
11.30-12.30 uur
12.30-14.00 uur

Plantenmarkt
Lunch & pauze
3e en 4e sportworkshop

14.00 - 14.15

Kinderen sluiten af in de klas

Nodig al uw vrienden, buren en familie uit!
De kinderen moeten hun eigen lunch meenemen.
De kinderen worden in groepjes verdeeld om de
verschillende activiteiten te doen.
De kinderen gaan nog even naar de klas en
nemen hun spullen mee. Het is hierna immers
vakantie.

De kinderen zijn net als gebruikelijk om 14.15 uur uit. Maar in en rondom de school is dan nog
genoeg te doen. Uiteraard is de plantenmarkt in volle gang. Maar ook de kinderen kunnen zich prima
vermaken; ze kunnen zich laten schminken of hun haar mooi laten invlechten en er is een
springkussen om (de overgebleven) energie op kwijt te kunnen.
Bovenbouw in actie voor de CliniClowns
De bovenbouw heeft dit jaar een extra actie bedacht. Zij zullen zorgen voor een kraam waar
pannenkoeken te koop zijn. De opbrengst van deze verkoop komt geheel ten goede aan de
CliniClowns. Kom dus na 14.15 uur ook smullen van de pannenkoeken.
Heb je nog een vraag?
Stel die dan aan één van de onderstaande ouders of aan Marlies.
Pauline (moeder van Bas en Tom)
Maaike (moeder van Jop)

Tot de 21ste!

