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Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag  
Zaterdag 

27 mei 
28 mei 
29 mei 
30 mei 
31 mei 
1 juni 

 
 
12:30 uur Werkgroep zomerfeest 
Hemelvaartsdag, de kinderen zijn vrij  
De kinderen zijn vrij 
Oud papier (Jan Derek Tromp en Peter Lenters staan op de lijst om te halen.) 

Van 30 mei t/m 10 juni hebben de kinderen vakantie 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag  
Zondag 

10 juni 
11 juni 
12 juni 
13 juni 
14 juni 
16 juni 

Tweede Pinksterdag, de kinderen zijn vrij 
Luizencontrole 
 
 
 
Vaderdag 
 

Vrijdag 24 mei   
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zullen ‘s middags gaan bowlen en zwemmen bij 
’t Hooge Holt, daar gaan ze op de fiets naar toe… dus fietsend naar school ’s 
morgens!! 
Bij ’t Hooge Holt moeten de fietsen op slot. 
Alle kinderen gaan een uur zwemmen (zwemkleding mee) en een uur bowlen, maar 
ze zullen starten met een gezamenlijke lunch in de vorm van een frietje, wat lekkers 
en drinken. De lunchbroodtrommel kan dus thuisblijven. 
Maar dat staat ook allemaal in het bericht dat de juffen hebben meegegeven en in de 
app hebben gezet.  
Dit wordt de leerlingen aangeboden namens de OV. 
 
Alvast heel veel plezier! 
 
Spelen op het plein 
Zodra de frisbeering geïntroduceerd was, was het de uitdaging om naar elkaar over te gooien. 
De eerste dagen kwamen ze op het dak en over het hek. Inmiddels gaat het steeds beter en wordt er gerichter 
mee gegooid en gevangen. Ook op dit moment – een aantal kinderen is nog lekker even buiten – wordt er naar 
elkaar overgegooid met als extra handicap dat eentje in de klimtoren zit.  
Ook volgende week blijft de frisbee centraal staan. 
 
Geen Estafettelezen i.v.m. LOVS toetsen 
Volgende week zal er een begin worden gemaakt met het afnemen van de LOVS toetsen. 
Het lezen ’s morgens zal daardoor komen te vervallen evenals de twee weken na de junivakantie. 
 
Werkgroep zomerfeest 
Woensdag 29 mei om12:30 uur zal het overleg over het zomerfeest gaan plaatsvinden. 
Wanneer de ouders binnen overleggen, en het is droog, kunnen de kinderen even op het plein blijven spelen. 
Mocht het regenen, dan kunnen ze rustig op het leerplein plaatsnemen. 
De volgende ouders hebben zich daarvoor aangemeld: Lieske van Diepen (Timor, Boris), Janet Tromp (Monne), 
Yvonne Slot (Tessa & Lianne), Marjon Boonstra (Isa), Tamara vanHiele (Jayden, Tyler), Michal Lenters (Ros), 
Evelien Tromp (Guusje), Ranim en Hussam Aljamali (Leen, Walid, Tasnim). 
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Leerkrachtverjaardagen                                                      2 juli 
Op dinsdag 2 juli zullen de kinderen ’s morgens even in de andere groep gaan kijken en kennismaken met de 
nieuwe leerkrachten en medeklasgenoten. 
Aansluitend zullen alle leerkrachten gezamenlijk hun verjaardagen gaan vieren. 
We zullen o.a. “Prinses Irene Got Talent” gaan doen – want we hebben veel talenten op school en we dagen 
iedereen uit om die te laten zien. De leerlingen kunnen zich aanmelden bij hun eigen juf. 

 
We willen voor het feest ook graag een beroep op de ouders doen. 
Het lijkt ons leuk om om 12:00 uur met een gezamenlijke pannenkoekenlunch te 
starten. Ouders die wel een stapel pannenkoeken voor ons willen bakken, kunnen 
zich melden bij Annita Post – apost@prinsesirene.nl . 
 

Route 8 
Dinsdag werd op het landelijke nieuws gemeld dat de scores van o.a. de Route 8 toetsen niet goed genormeerd 
waren en dat de adviezen anders uit zouden kunnen vallen. 
De leerlingen van groep 8 krijgen morgen de herziene versie mee, maar evt. aanpassingen hebben voor niemand 
op OBS Prinses Irene consequenties. 
 
Kledingactie 
Op 24 juni is er weer een kledinginzamelactie. 
Helaas zal dat de laatste keer zijn. Het is voor Het Leger Des Heils te kostbaar om de kleding op te halen, dat kost 
hen meer geld dan dat het oplevert. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
Laten we er samen voor zorgen dat deze laatste inzameling een rendabele wordt. 
U kan 24 juni de kleding in afgesloten zakken bij het hek neerleggen. 
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