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Schoolreisje 
Dinsdag 7 juni gaan we op schoolreisje met de groepen 0 t/m 8. Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
Verder informatie volgt later. 
 

Nieuw gebouw, Aarlesche Erven 
Het programma van eisen voor het nieuwe gebouw begint 
langzaam vorm te krijgen. Over enkele weken wordt dit 
plan ook met de MR besproken, zodat zij ons zoveel 
mogelijk tips en adviezen kunnen geven. Deze maand gaat 
het ontwerpteam kijken op twee andere kindcentra om 
inspiratie op te doen. Zij gaan kijken bij De Spaaihoeve in 
Eindhoven en Effen in Breda.  

 

Nieuws vanuit de OV 
De meivakantie zit er weer op en alle kinderen kunnen weer fris aan de slag op school. April was een 
drukke maand met allerlei activiteiten waaronder ook Pasen en de Koningsspelen. Daarbij kwam als extra 
gegeven; De Ramadan. 
 
De Paasviering 
Bij de Paasviering werd er toch een Paasontbijt gehouden, maar bij de koningsspelen kozen we er samen 
met school voor om de reeds bestelde Ontbijtpakketten te schenken aan de voedselbank, zodat 
we op deze manier hopelijk voor iedereen op een passende manier hebben meegedacht.  
Het Paasontbijt met Paasbroodjes als traktatie van de oudervereniging was uiteraard maar 
een klein onderdeel van de viering. In iedere groep werd deze dag èn het luisteren naar 
het paasverhaal anders ingevuld, maar wat voor iedereen hetzelfde was, was het zoeken naar 
Paaseieren. De oudere kinderen kregen daar het zoeken en oplossen van een Rebus bij.  
Wat mij enorm blij maakte was vooral de saamhorigheid die ik in alle groepen zag; saamhorigheid, rust en 
plezier. Een heerlijke sfeer zowel in de jongste groepen als in de bovenbouw!  
De Koningsspelen 
Meteen een week later waren daar dus de koningsspelen. Ook hier was er bedrijvigheid alom. Wel 20 
extra hulpouders hebben het mogelijk gemaakt om deze dag tot een succes te maken. Zonder deze extra 
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helpende handen was het echt nooit gelukt! De oudervereniging trakteerde hier op een springkussen als 
extra activiteit, met een heuse ranja en fruitkraam, waar de kinderen gretig gebruik van maakten. De 
kinderen die vanuit geloof meededen aan de Ramadan sloegen dit kraampje kranig af en hielden zich 
sterk, hoewel ze wel van zich lieten horen dat het soms echt wel moeilijk was; knap gedaan hoor! Leuk 
om al deze kinderen actief te zien en bijzonder om te zien èn horen hoe verschillend de interesses waren. 
Sommigen waren laaiend enthousiast over het hockeyspel, terwijl anderen juist het door de 
atletiekvereniging aangeboden sport en spel in de sporthal erg leuk vonden. Dankzij de Wilhelminaboys 
waren we ook op een groot veld te gast waar we dus het springkussen konden plaatsen. Op deze velden 
zagen we ook zeer fanatieke hulpouders die zich geweldig ingezet hebben om de kinderen een leuke dag 
te bezorgen door ze te laten voetballen en een spel aan te bieden waarbij het rennen met water een 
onderdeel was. Wat ons betreft een geslaagde dag en meteen ook de laatste activiteit die gedragen werd 
door meester Dave. Hij nam deze dag afscheid. We wensen hem heel veel succes met zijn nieuwe baan.  
 
Wat staat ons verder nog te wachten dit jaar? 
Er komt nog van alles waarbij de oudervereniging een rol mag spelen. De Heydonckdag, het groep 8 
kamp, de musical, het jaarboek voor groep 8 en dan; de laatste schooldag! Hierover volgende keer meer, 
maar alvast een tipje van de sluier voor wie het nog niet weet; de Heydonckdag is dit jaar op 7 juni en 
sowieso voor ALLE kinderen van De Heydonck! We gaan met z'n allen op stap van groep 0 tot en met 
groep 8. Lees hierover meer in de volgende nieuwsbrief. Heel veel groetjes vanuit de oudervereniging! 

Avond4daagse 
De Avond4daagse wordt gehouden van dinsdag 14 juni t/m vrijdag 17 juni. 
Iedere dag kan er vanaf 18.00 uur gestart worden op het Wilhelminaplein, aan de zijde van de 
Albert Heijn. Deelnemers kunnen zich inschrijven op de 1e loopavond bij de inschrijftafel. 
Kinderen en volwassenen betalen 4,00 inschrijfgeld. Dit is inschrijfgeld per deelnemer voor 4 dagen met 
een afstand van 5 kilometer. Iedere betalende deelnemer ontvangt diverse versnaperingen voor 
onderweg en op vrijdag na afloop uiteraard een medaille. Via 
https://www.facebook.com/AvondvierdaagseBest kunt u ons volgen en ook via instagram 
vierdaagse_best. Voor meer informatie kunt u bellen met 0499-399596 of mailen naar 
samenspel@onsmail.nl. 


