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Nieuwsbrief  

U leest onze maandelijkse 
nieuwsbrief, waarin we samen met u 
terugblikken en vooruitkijken. 

Meivakantie 
Een paar nachtjes na het uitkomen 
van deze nieuwsbrief is het zo ver: 
van 23 april tot en met 8 mei hebben 
de kinderen 2 weken meivakantie. 

We wensen jullie allemaal een 
heerlijke vakantie en zien jullie graag 
uitgerust weer terug op maandag 9 
mei.  

Oproep Workshops 
Inmiddels werken we een aantal 
weken op vrijdag aan de 
Waanzinnige Workshops. We zien 
veel enthousiaste gezichten en we 
horen van workshophouders dat 
sommige kinderen zelfs niet naar 
buiten willen omdat ze zo lekker aan 
de slag zijn. Binnenkort gaat onze 
derde ronde workshops van start. 
Bent of kent u iemand die het leuk 
vindt om een workshop te verzorgen 
over een onderwerp waar u zelf 
enthousiast over bent? Of bent u op 
vrijdagmiddag tussen 11 en 14.00 
uur beschikbaar om bij een 
workshop te ondersteunen? Dan 
horen wij heel graag van u! 

We komen graag met u in contact via 
directie.sprong@kindante.nl 

NIEUWSBRIEF 
Meivakantie | Waanzinnige Workshops | Koningsspelen

Korte nieuwsbrief 
Er is maar een korte periode verstreken sinds de laatste 
nieuwsbrief. Toch willen we u graag meenemen in een aantal 
actuele zaken in en rond de school.  
Deze korte nieuwsbrief is om deze reden enkelzijdig gedrukt; in verband met de vele 
vrije dagen kunt u de volgende nieuwsbrief rond 9 juni verwachten. 

Pasen 
Op donderdag 14 april vierden wij met alle kinderen het Paasfeest.  
In vele Oirsbeekse tuinen was de Paashaas 
geweest en hebben de groepen gezellig gezocht 
en gespeeld. Daarnaast zijn er de heerlijkste 
baksels de revue gepasseerd en hebben de 
kinderen gezellig samen gegeten in de groep. 
Dank aan alle ouders die 
hieraan hebben bijgedragen, 
het was een heel fijne dag! 

Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april barst het 
weer los op de sportvelden 
rond onze school: De 
Koningsspelen! 

De groepen 3 t/m 8 gaan na 
het Koningsontbijt genieten 
van een sportief aanbod, de 
kleuters vieren op 
donderdag al hun eigen 
versie van de 
Koningsspelen, met dank 
aan juf Liv.

AGENDA 
13 mei 2022, 13.30- 14.00 
Expositie Waanzinnige Workshops 

Week van 16 mei 2022 
Gemeentelijke Sportdagen 

17 t/m 20 mei 2022 
Schoolkamp groep 8 

22 mei 2022 
Communie 

10 juni 2022 
School uit om 12.00 uur ivm Jubileum Kindante 
(personeelsfeest) 

2 juli 2022 
Open dag & zomerfeest op school  
[meer info volgt]

Fijne meivakan!e!


