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Opbrengst tentoonstelling 15 april
Wat hebben wij er ontzettend van genoten om u allen weer op onze mooie school te mogen en
kunnen ontvangen tijdens de tentoonstelling op 15 april. We hebben veel ouders, grootouders,
buurtbewoners en andere geïnteresseerden op school mogen ontvangen. Ook de verkoop van de
knutselwerken en de verkoop in de restaurants verliep ontzettend goed. Op deze dag hebben we
samen €792,65 opgehaald voor Oekraïne. Daarnaast hebben groep 6 en groep 7 de afgelopen
periode ook nog zelf acties opgezet voor Oekraïne. Groep 6 hee� dit gedaan middels een
flesseninzamelingsactie en daarmee €350 opgehaald. Groep 7 hee� met verkochte knutselwerken
ook al €212,70 opgehaald. Dit komt op een totaal van €1355,25. Een mooie bijdrage geleverd door
de kinderen van De Snip.

Schoolreis groep 4, 5, 6 en 7
In mei gaan groep 4, 5, 6 en 7 op schoolreis. Inhoudelijk leest u hier in de volgende nieuwsbrief
meer over. Voor nu willen we u graag de data bekend maken. Er is namelijk een wijziging voor
groep 6 en 7.

Groep 4 en 5 gaan op dinsdag 24 mei op schoolreis.
Groep 6 en 7 gaan op dinsdag 31 mei op schoolreis.



Zel�esten
Op school hebben we nog een voorraad zel�esten. Mocht u hier nog gebruik van willen maken om
preventief te testen, dan kan uw zoon/dochter dit aangeven bij zijn/haar leerkracht. Wij zullen de
testen niet meer wekelijks mee naar huis geven.

Kinderdorp Niedorp
Beste kinderen (en ouders),

Ook dit jaar gaan we weer een fantastisch Kinderdorp organiseren aan het begin van de
zomervakantie (21, 22 en 23 juli)!
Kinderen van groep 3 t/m groep 8 kunnen dan gezellig komen (hutten)timmeren, knutselen,
dansen en spelen.
Kijk op onze website (Kinderdorp Niedorp | Timmerdorp voor jeugd groep 3 t/m 8 Niedorp;
https://kinderdorpniedorp.nl/) om een indruk te krijgen van dit mooie evenement.

Vrijdag avond 6 mei vanaf 19 uur zal de inschrijving van start gaan. Zet dit in je agenda en zorg dat
je op tijd achter de computer zit.
Inschrijving kan via Inschrijven | Kinderdorp Niedorp (https://kinderdorpniedorp.nl/inschrijven/).

We houden jullie op de hoogte maar mochten jullie vragen hebben kunnen jullie mailen naar
info@kinderdorpniedorp.nl.

Wij gaan ons uiterste best doen om de kinderen weer 3 onvergetelijke dagen te bezorgen! Om
alvast weer even de sfeer te proeven, hierbij het filmpje van Kinderdorp 2019
https://vimeo.com/349735726.

Woord van dank & fijne vakantie
Namens het team van De Snip wil ik graag alle ouders en betrokkenen bedanken die de afgelopen
periode op school hebben geholpen met alle bijzondere momenten, zoals alle voorbereidingen
rondom de tentoonstelling en de Koningsspelen. We vinden het fijn om te zien dat er een grote
ouderbetrokkenheid is en dat er veel bereidheid is om te helpen bij en met activiteiten op school.
Ik wil u namens het team van De Snip graag een hele fijne meivakantie toewensen.

Wist u dat…
- bij het kindernieuws op de website de recensie van het sniptheater van groep 1/2c te vinden is?
gemaakt door groep 7

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage met:

- Informatiebijeenkomst ʻleer kijken door de ogen van het kindʼ vanuit het wijkteam

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkinderdorpniedorp.nl%2F&data=04%7C01%7CEsther.Smit%40athora.nl%7Cffb03a72da984d8d094f08da1cc2fd2b%7Ce6f53d0a00044a2a84f73c394c783b99%7C0%7C1%7C637853921078493133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=siqxl5c2ZOUanvtiNf9Oj9zxm0QB6ywN2A5t%2BXY5lAU%3D&reserved=0
https://kinderdorpniedorp.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkinderdorpniedorp.nl%2Finschrijven%2F&data=04%7C01%7CEsther.Smit%40athora.nl%7Cffb03a72da984d8d094f08da1cc2fd2b%7Ce6f53d0a00044a2a84f73c394c783b99%7C0%7C1%7C637853921078493133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=C8wc2iwhH6JCoN%2Ftrzi9GQa%2F7YFia1fAbI8FBRKk%2F5M%3D&reserved=0
https://kinderdorpniedorp.nl/inschrijven/
https://vimeo.com/349735726


Belangrijke data
- 23 april - 8 mei: Meivakantie
- 18 mei: Sniptheater groep 4

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 19 mei.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


