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Opening ‘Groei en bloei tuin’ 
Op donderdag 21 juni was het zover: De schooltuin werd officieel geopend! Wat fijn dat er zoveel 
mensen bij de opening aanwezig waren! Na een praatje van onze adjunct-directeur Marian Paree, 
werd de tuin geopend door wethouder Ria Boere en directeur-bestuurder Liesbeth Augustijn. Zij 
mochten de naam van de tuin onthullen: de Groei en bloei tuin.  
Ook alle kinderen legden droegen (letterlijk) hun steentje bij. Zij mochten allemaal een steen met 
hun naam erop neerleggen in de schooltuin.  
We willen iedereen die betrokken is bij de tuin nogmaals erg bedanken voor hun hulp en 
belangstelling. De planten in de tuin groeien goed. Inmiddels worden de eerste groentes al geoogst 
en in de klas opgegeten! Ook zullen wij regelmatig groentes voor- en na schooltijd gaan verkopen. 
Hiervoor sturen wij van te voren een pushbericht uit. Van dit geld kopen wij dan weer nieuwe 
plantjes voor het volgende seizoen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kamp groep 8 
Maandag 24 juni vertrokken wij met groep 8 naar Burgh Haamstede. Ook de fietsen gingen mee. 

Deze werden gebracht door Willemse. Daar aangekomen zijn we op de fiets gestapt naar Neeltje 

Jans. Aan het eind van de middag konden we eindelijk naar het Kamphuis, kamers inrichten. Het 

eten werd heerlijk verzorgd door Mariska en Conny. Dinsdags begonnen we met een speurtocht, 

slagbal met zwembadjes als honken en zijn we lekker naar het strand geweest. We hadden echt 

prachtig weer en waren dus ook druk met zonnebrand. Op woensdag zijn we naar Port Zélande 

gefietst. Daar hebben we lekker gezwommen. Gelukkig hoefde we niet terug te fietsen naar het 

Kamphuis. De bus kwam ons daar halen. Rond 17.45uur waren we weer terug in Lekkerkerk en 

stonden er weer een hoop mensen ons op te wachten. Het was een heerlijk kamp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kw-nieuws 



Schoolreis en kleuterfeest 
Op dinsdag 25 juni gingen de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje. De kleutergroepen vierden 

kleuterfeest op school. Het kleuterfeest werd gehouden in ridders en prinsessen thema. Er liepen 

dus veel stoere ridders en prachtige prinsessen op school rond! Er was een leuke 

poppenkastvoorstelling. Verder hebben de kinderen geknutseld en leuke waterspelletjes gedaan.  

De groepen 3 en 4 gingen op schoolreis naar attractiepark Dippie Doe in Best. De groepen 5, 6 en 7 

gingen naar safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Ondanks de tropische temperaturen was het 

een super leuke dag met allemaal blije gezichten!  

Voor meer foto’s van het schoolreisje kunnen jullie kijken in het foto-album op de app.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziekproject 
Op vrijdag 5 juli sloten wij met alle groepen het muziekproject van de muziekschool af met een 

uitvoering op het Kleuterplein. Elke groep liet het zelfgemaakte instrument zien en horen. Ook 

werd er gezongen en was er zelfs een eigen schoollied: de KW-rap. We werden hierbij begeleid 

door onze eigen drummer Fenn uit groep 8.  

Voor het maken van de instrumenten waren veel materialen nodig. Bedankt dat de ouders zoveel 

materialen hebben aangeleverd! Daarnaast willen wij meester Imre en juf Desirée bedanken voor 

de leuke muzieklessen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020 
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 28 februari 2020 

Goede Vrijdag en Pasen 10 t/m 13 april 2020 

Meivakantie* 27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart en vrijdag 21 en 22 mei 2020 

Pinksteren (2e Pinksterdag) 1 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020 
*inclusief Koningsdag en 5 mei 
 

Studiedagen (kinderen zijn deze dag vrij) Vrije middag (12.00uur uit) 

Vrijdag 18 oktober 2019 

Vrijdag 6 december 2019 

Maandag 6 januari 2020 

Maandag 2 maart 2020 

Woensdag 24 juni 2020 

Kleutergroepen A en B: donderdagmiddag 5 

december 2019 

Alle groepen: vrijdagmiddag 20 december 2019 

Alle groepen: vrijdagmiddag 17 juli 2020 

 

Nieuwe taal- en spellingmethode 
Aankomend schooljaar gaan wij over op een nieuwe taal- en spellingmethode. Deze methode heet 

Staal. De methode sluit goed aan bij Lijn 3, de methode in groep 3. 

Bij Staal spelling wordt er gewerkt volgens de didactiek van José Schraven. Hierbij staat de 

instructie van de leerkracht centraal. Bij Staal taal zal er gewerkt gaan worden aan verschillende 

thema’s.  

U ontvangt als ouder nog een informatiebrief voor de groep waar uw kind in zit. Deze brief zal u aan 

het begin van het schooljaar per mail ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdfonds sport & cultuur 
Wist u dat 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede? Deze kinderen willen graag meedoen aan 

activiteiten, maar hun ouders hebben hier niet genoeg geld voor. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

zorgt ervoor dat kinderen toch kunnen meedoen.  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen uit gezinnen waar 

te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of 

creatieve les. 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een tussenpersoon,  

bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach of de welzijnsstichting. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.jeugdfondssportencultuur.nl. 

Komt u er zelf niet uit? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.  

 

 

 

 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/


Hulpouders 
Ook dit schooljaar konden wij niet zonder alle hulp die wij kregen van jullie. Ouders, maar soms ook 

grootouders of andere familieleden, stonden voor ons klaar om te helpen met verschillende 

activiteiten of lessen. Namens het hele team van de KW en alle kinderen: Bedankt hiervoor!  

Als dank bent u uitgenodigd om naar de musical van groep 8 te komen kijken op woensdag 17 juli. 

De koffie en thee staat voor u klaar vanaf 10.30uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juffendag = wieltjesdag 
Op donderdag 18 juli vieren de juffen van de groepen 1 t/m 7 hun verjaardag met de kinderen in de 

klas. Tevens is dit feest een mooie afsluiting van het schooljaar met de groep. Op deze dag willen 

wij graag weer wieltjesdag organiseren. De kinderen mogen dan voor één keer hun speelgoed op 

wielen meenemen. Denk aan: fietsen, steps, skeelers, enz. Ook zullen we deze dag groep 8 uit 

zwaaien.  

 

 

 

 

 

 

 

Voor in de agenda:                        

8 – 12 juli Facultatieve contactmomenten 

12 juli Wenmiddag. De kinderen gaan even kennismaken met de nieuwe 

leerkracht.  

17 juli Afscheidsavond groep 8 

18 juli Juffendag groep 1 t/m 7 

19 juli Laatste schooldag. De kinderen zijn om 12:00uur uit. 

 

 

 



Zomervakantie  
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toe! We zien de kinderen graag weer op 

maandag 2 september terug op school.  

 

 

 


