
 

 

 

Agenda 

 

Datum       Activiteit    Opmerking  

Vrijdag 26 maart     Palmpasen    (gewone lesdag) 

Donderdag 1 april     Paasviering    Vrij om 12:50 

2 t/m 5 april      Paasweekend   Vrij 

 22 april      Klassenouderoverleg  8:30 

        MR vergadering 

 26 april t/m 7 mei     Meivakantie    Vrij 

  

 

 

 

 

 

 

Minstreel 

Donderdag 25 maart  2021           

 Week 5 



 

 

Meivakantie 
We benoemen het voor de zekerheid nog een laatste keer. De data van de meivakantie zijn  begin             

van het schooljaar aangepast! De data die we destijds via de jaarkalender en de praktische gids met u 

hebben gedeeld kwamen niet overeen met de andere scholen in Oldenzaal. 

Van 26 april tot en met 7 mei is er vakantie. 

 

 

Van de kleuters 

We zijn klaar voor onze Palmpaasoptocht! 

We hebben geplakt, geregen en gebakken. 

Vrijdag om 12.30 uur mogen jullie komen kijken en meezingen. 

 

Volgende week gaan we toeleven naar het paasfeest op school. 

Op donderdag 1 april (haha) kunnen de kinderen hun tas thuislaten. We 

gaan lekker smikkelen  van een paasmaaltijd en natuurlijk tikken met de 

eieren. 

We hebben deze ochtend geen gymles. 

 

In de ouderavond-papieren stond een verkeerde meivakantiedatum, excuses. 

We hebben dit schooljaar meivakantie van 26 april t/m 7 mei. 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Rowi en juf Ellen.  

 

 

Klas 1-2 

• Fijn dat er zo'n grote "opkomst" was op de ouderavond. Ook al was het digitaal een beetje behelpen, 

toch was het goed om elkaar te zien en te spreken. 

 

• Zoals afgesproken zal er vanaf morgen op het tafeltje bij de deur een lijst komen te liggen met een 

planning van de oudergesprekken via Teams. Deze lijst stuur ik ook rond, wanneer het tijdstip niet                

schikt dan graag onderling ruilen en dit op de lijst bij de deur aangeven. 

 

• Eveneens vanaf morgen komen de kistjes met boeken bij de deur te staan. 

 

• Morgen, vrijdag, begint de palmpaasoptocht om 12.30 uur.  Ouders graag op de stoep, dus buiten            

het hek blijven. 

 

 

Juf Dorine, juf Ilse en juf Els. 

 

 



             

Klas 3-4 

Wij hebben vandaag met de klas een knapzaktocht op het 

hulsbeek gelopen. Voor de lange wandeltocht mochten we 

allemaal zelf een knapzak vullen. Om de knapzak te dragen 

moesten we eerst opzoek naar een stevige stok. Met een route 

omschrijving en een kompas hebben alle groepjes  de juiste 

weg gevonden. 

          

 


