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en verf uit de kast en versier deze middeleeuwse kamer zo
kleurrijk mogelijk. Als je jouw
ontwerp laat zien bij de kassa mag je
tijdens de Voorjaarsvakantie het
kasteel gratis bezoeken! Laat jouw
muurtekening daarna achter bij een
échte Middeleeuwer in de
Kemenade en maak kans op een
bijzondere verrassing.

Kastelen en ridders
U zult het ongetwijfeld gemerkt hebben, onze
school begint langzaam te veranderen in
Middeleeuwse stijl. Ridders, jonkvrouwen en
kastelen zijn zichtbaar in de klassen.
Om dit thema goed af te sluiten, hebben we
echte ridders uitgenodigd!

Schoolvoetbal
Na de vakantie start het
schoolvoetbal weer.
Let goed op de speeldata want die
kunnen nog wel eens veranderen
vanwege weersomstandigheden.

Donderdag 9 maart is er een riddertoernooi
tussen ridder Witte Wilhelm en ridder Rode
Roderick. Zij zullen met hun paarden en lansen
gaan strijden om wie de sterkste, beste ridder is.
Als voorbereiding krijgen de kinderen informatie
over deze ridders en zullen zij partij kiezen. Het
is de bedoeling dat de kinderen deze dag
gekleed gaan in de kleur van hun favoriete
ridder (rood of wit). Verkleed komen in
Middeleeuwse stijl is natuurlijk helemaal
fantastisch.

Gevonden
voorwerpen
Niet vóór de vakantie maar tot
vrijdag ná de vakantie kunt u de
verloren kledingstukken,
broodtrommels, schoenen enz.
mogelijk vinden in de gevonden
voorwerpkist. Na 3 maart maken wij
de kisten op beide locaties weer
leeg.

Als ouder bent u van harte welkom om vanaf
13.15 te komen kijken naar het riddertoernooi
op het grasveld bij de Bosgouw.
's Ochtends van 10.00 uur tot 12.00 uur hebben
de kinderen van groep 3 t/m 6 workshops
passend bij het thema. Hiervoor hebben wij uw
hulp nodig. Wij zoeken 40 hulpouders die
groepjes willen begeleiden en workshops willen
bemannen (van 08.30 uur tot 09.30 uur krijgt u
hierover uitleg).
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw
kind. Ook als uw kind in groep 1/2 of 7/8 zit,
bent u uiteraard van harte welkom om te
komen helpen tijdens de workshops.

Fijne voorjaarsvakantie en tot
dinsdag 28 februari!

Vakantietip passend bij het thema:
Kom tijdens de voorjaarsvakantie naar het
Muiderslot! Met een kleurrijke muurschildering
mogen kinderen gratis naar binnen.
In het voorjaar willen de kasteelheren het slot
opvrolijken met mooie, nieuwe
wandschilderingen. Wil jij een handje helpen?
Haal alle stickers, potloden, behangetjes, glitters
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