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Belangrijke data
1 mei t/m 16 mei
Meivakantie

Sponsorloop en Koningsontbijt
28 april 2021
Geschreven door: Charlotte, Guusje, Jan en Alex uit
groep 7
De Sponsorloop
Een week van tevoren kreeg de hele klas een briefje
mee waar je oma, tante, die ene buurvrouw, etc. een
bedrag konden opschrijven om je mee te sponsoren.
Natuurlijk probeerde iedereen op de dag zelf zoveel
mogelijk rondjes te rennen om het schoolplein voor
het goede doel (Make A Wish) en dat is gelukt! De
hele school heeft 7.299 euro opgehaald. De school
vierde het met een lekker ijsje en de dag kon niet
meer stuk.

5 mei
Bevrijdingsdag
9 mei
Moederdag
12 mei
Suikerfeest
13 mei
Hemelvaart
23 mei
Pinksteren
24 mei
Pinkstermaandag VRIJ

Verjaardagen

Koningsontbijt
Wij doen deze week mee met de fit week. We
begonnen vrijdag 23 april met het koningsontbijt.
Iedereen had iets lekkers mee en er waren ook
tompoezen en soesjes die de school had verzorgd.
Alex en Jan uit groep 7 wilden een grapje uithalen
bij juf Vera, waarbij ze een tompoes in haar gezicht
wilden gooien. Ze hadden een plan bedacht en dat
ging als volgt: Alex gooide als afleiding een tompoes
in Tom zijn gezicht, daarna pakte Jan een tompoes
en de juf kreeg de tompoes in haar gezicht! De juf
rende achter Jan aan met een tompoes en smeet
hem in zijn gezicht, gelukkig kon ze er wel om
lachen!

De komende periode zijn jarig:
Max Moens
Elvie Valkenburg
Tum Nulens
Olivier Pluijmen
Yeno Wauben
Seppe Valkenburg
Ruben Naber
Samuel Freelance
Cas van der Goorbergh
Leentje Maessen
Molly Munnecom
Doutzen de Vries
Tygo Schrijnemakers
Guusje Adriaans
Sebastiaan van de Bergh
Job Boesten

Nieuw op school
In de afgelopen periode is bij
ons op school gestart: Emma
van der Heij (gr. 1d). Wij wensen
haar een fijne tijd bij ons op
school!

Fitweek TSO

Afscheid
In de afgelopen periode hebben
we afscheid genomen van: Jules
Weijenberg (gr. 6b). Wij wensen
hem veel succes op zijn nieuwe
school!

'Blijf jezelf,
houd je
koers en
probeer niet
met alle
winden mee
te waaien'

Jeugdrugby

advies voor Koning WillemAlexander van Prinses Beatrix
bij zijn kroning

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u m.monsuwe@mosalira.nl toe
aan uw adresboek.

