
Koningsspelen  
 
Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen weer! We kijken er allemaal enorm naar uit. Eindelijk kun-
nen we het weer groots vieren. We beginnen allemaal met het nationale Koningsspelen ontbijt in de 
eigen klas, gevolgd door een leuke sportdag op het veld van SJC. We zijn nog op zoek naar ouders die 
willen helpen bij deze sportieve ochtend. Aanmelden kan via het schoudercombericht van juf Paulien. 
 
Met sportieve groet, 
De Koningsspelencommissie 

Open podium en ouder-kind-lunch 
 

Eindelijk mag het weer! We mogen jullie weer 

ontvangen op school voor het open podium en de 
ouder-kind-lunch. Op woensdag 20 april treden 
de kinderen van de onderbouw op. De ouders 

hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. We 
zijn al druk bezig met de voorbereidingen en  
hebben er onwijs veel zin in! Het optreden sluiten 

we af met een gezellige ouder-kind-lunch, waar-
bij de ouders alles uit de kast mogen halen. 
Mmmm…. dat wordt smullen!  

Liefs van de onderbouw juffen.   

IEP 2022 
Woensdag 20 en donderdag 21 april a.s. zouden 
de kinderen van groep 8 graag willen dat het 
muisstil is in school! Op deze 2 dagen maken ze 
de IEP-eindtoets. Erg spannend en vooral heel 
leuk! 
Heel veel succes dames en heren! 

Nieuwe leerkracht 
 
Morgen 1 april, geen grapje, begint onze  
nieuwe leerkracht Christa de Borst in  
onderbouw B. 
 
We wensen haar een leuke tijd toe bij ons op 
school! 

Donderdag 31 maart Lesjesavond van 16:30 tot 19:00 
Maandag 4 april praktische verkeersles MB + TB 
Donderdag 14 april Paasviering 
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag, 
Maandag 18 april Tweede Paasdag 
Dinsdag 19 april studiedag, kinderen vrij! 
Woensdag 20 april + donderdag 21 april IEP groep 8 
Vrijdag 22 april Koningsspelen, alle kinderen om 12:00 vrij! 
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei meivakantie 

 



Verkeer 
Vorige week stond het onderwerp verkeer centraal op de Montessorischool Noordwijk. Er zijn o.a.  
fietsen goedgekeurd, geoefend met verkeersquizen en mooie creatieve verwerkingen gemaakt.  
Dinsdag 29 maart is het theorie-examen gemaakt van Veilig Verkeer Nederland door groep 7 en met trots 
mogen we vermelden dat alle kinderen geslaagd zijn! Maandag 11 april volgt voor groep 7 het praktijk 
examen waar de kinderen aan heel Noordwijk laten zien hoe goed zij de verkeersregels kennen.  
Heel veel succes alvast!  
 
Maandag 4 april heeft de MB en TB praktische verkeersles. De kinderen mogen deze dag op de fiets naar 
school komen of hun fiets meenemen. 

Pasen 2022 
 
Checklist voor het hulpje van de paashaas: 
 
Dit is gedaan: 
-Eieren uitbroeden (check) 
-Chocolade-eieren verven (check) 
-Paashaas regelen (check) 
-Lootjes meegeven aan de kinderen van de OB 
(check), voor maandag 4 april weer teruggeven 
aan de juf! 
 
Nog te doen: 
-Paashaaspak regelen. 
-Paasverhaal voorbereiden zodat de leerkrachten 
dit kunnen vertellen tijdens het ontbijt. 
-Ouders die helpen bij de vossenjacht. 

Vakantierooster 2022-2023 
 

Herfstvakantie 24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie          26 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023 
Paasweekend            7 april 2023 t/m 10 april 2023 
Meivakantie           24 april 2023 t/m 5 mei 2023  
Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 
Pinksteren  29 mei 2023 
Zomervakantie 10 juli 2023 t/m 18 augustus 2023 


