
 

‘Jonge Kandinsky’ 

Zegveld, mei  2017 

Deze maand hopen we met alle leerlingen te gaan werken rondom het thema ‘Kunst’. Elke 

groep zal tijdens het project (van 8 tot en met 18 mei) zich verdiepen in het leven van een  

kunstenaar: Mondriaan (groep 1 / 2 a), Kandinsky (groep 1 / 2b), Keith Haring (groep 3) Andy 

Warhol (groep 4), Vincent van Gogh (groep 5), Joan Miro (groep 6), Henri Matisse (groep 7) 

en Picasso (groep 8). Omdat ons project verbonden is met een landelijk project krijgt u de 

mogelijkheid om thuis in te loggen in een digitaal museum. Exacte gegevens volgen, zodra 

wij met het project bezig zijn. 

Naast lessen over het leven van de kunstenaar, worden kinderen uitgedaagd, hun eigen 

creativiteit aan te spreken. Bovendien gaan enkele groepen erop uit, om nog meer te leren 

over ‘hun’ kunstenaar.  

De resultaten van onze kunstenaars kunt u zien op de projectavond van 18 mei .  

 

 



 

 

Belangrijke data 

Vrijdag  5 mei   Bevrijdingsdag (alle leerlingen vrij) 

Maandag  8 mei   Start schoolproject ‘Kunst’ 

Dinsdag  16 mei   Bestuursvergadering 

Donderdag  18 mei   Projectavond (18.45 uur tot 19.45 uur) 

Dinsdag  23 mei   Schoolreis (groep 1 tot en met 7) 

Do en vrij 25,26 mei  Hemelvaart (alle leerlingen vrij) 

Maandag 29 mei   Start Jeugd Avond Vierdaagse 

Woe - do 31 mei, 1 en 2 juni Schoolkamp, groep 8 

 

Nieuwe leerling 

In april is Eloise Vennik 4 jaar geworden. Sinds haar verjaardag draait Eloise mee met groep 1 

/ 2 b. Veel plezier met de andere kinderen in je klas! 

Eind april is Fabian Opalinski in Zegveld komen wonen. Woensdag 3 mei komt hij voor het 

eerst bij ons op school, in groep 1/2a. Fabian, we hopen dat jij en je ouders je snel zullen 

thuis voelen: in het dorp en in de school!  

Op 14 mei hoopt Timon Kastelein 4 jaar te worden. Een dag later komt hij naar school. We 

wensen je een goede tijd in groep 1/2a.   

 

Jeugd Avond Vier Daagse 

Op maandag 29 mei begint de Jeugd Avond Vier Daagse. Dit jaar hebben wij startnummer 

20. Verschillende leerlingen van de groepen 2, 3, 4 en 5 hopen mee te lopen. Deze leerlingen 

krijgen - van te voren - van  Coop Bremmer een rugzakje met flesje water, appel, mini 

krentenbol en fruitbiscuit. Mocht u (extra’s) willen meegeven, dan graag iets wat gezond is! 

Verdere informatie krijgen de kinderen binnenkort. 

 



 

 

Schoolreis 

Op dinsdag 23 mei hopen de groepen 1 tot en met 7 op schoolreisje te gaan. 

De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar naar Dierenpark Amersfoort. Voor groep 3 en 4 staat 

Ouwehands Dierenpark in Rhenen op de planning. Groep 5 tot en met 7 hoopt Duinrell te 

bezoeken. 

De kosten voor dit schoolreisje kunnen vóór maandag 15 mei overgemaakt worden op 

rekeningnummer NL36RABO0341904813, tnv Ver. Stichting en Instandhouding Chr 

onderwijs Zegveld.  Voor verdere informatie, zie de gemailde brief van 1 mei. Heeft u vragen, 

dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht! 

 

Volleybalclinic 

 

Op donderdag 13 april hebben de leerlingen van groep 3 tot en met 8 volleyballes gekregen 

van de leden van Animo . Door het uitproberen van verschillende werkvormen hadden 

sommige leerlingen al snel de bal over het net. Bedankt voor jullie enthousiasme en tijd!! 

 

Doekoe aktie 

 

Begin april is het buitenspeelgoed geleverd, wat gespaard is met de Doekoe munten bij de 

Coop, eind oktober 2016. Naast een set stoepranden, hebben we ook nog verschillende 

ballen, springtouwen, draaibalsets (om de enkel) en een handfluit ontvangen. Zoals u ziet 

zijn de leerlingen er erg blij mee. Namens de kinderen: hartelijk dank voor het sparen van de 

munten!! 

 



 

 

Nog meer buitenspeelgoed 

De OR heeft voor de onder-, midden- en bovenbouw een parachutekleed besteld. Hier 

kunnen de kinderen zowel bij het buitenspelen als tijdens een gymles mee spelen. 

 

 


