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 Agenda 

16 mei Schoolreis groep 3 t/m 6 

30 mei t/m 2 juni Hemelvaartweekend 

8 t/m 10 juni Pinksterweekend 

11 juni Bedankochtend vrijwilligers 

3 t/m 5 juli Werkweek/Kamp groep 7 en 8 

Muziekonderwijs  

Begin dit jaar zijn we gestart met de nieuwe muziekmethode 123 Zing.  
Afgelopen maandag zijn alle groepen gestart met lessen die door muziekdocenten worden 
gegeven.  
De groep en 5,6 en 7 hebben een muziekinstrument uitgekozen. Er was keuze uit koper-

blazers, houtblazers of slaginstrumenten. Het was heel leuk 
om te zien dat sommige kinderen direct al prachtige geluiden 
uit hun instrument wisten te halen.  
Aan het eind van het schooljaar zullen de groepen 5 t/m 7 een echt concert geven. 

 
 
 

Schoolreis info  

Schoolreisje groep 3 t/m 6  
 
Donderdag 16 mei is het zover. Dan gaan we naar Dinoland! 
 
Tijden 
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht in het lokaal van 
hun eigen groep (net als altijd). De leerkrachten openen de dag en de 
schoolshirts worden uitgedeeld. Om 8.50 uur gaan we naar de bus en 
om 9.00 uur vertrekt de bus naar Zwolle. U bent natuurlijk van harte 
welkom om ons uit te zwaaien. 

Wij vertrekken om 15.30 uur weer vanuit Zwolle naar Baarn. We zullen rond 16.30 uur arriveren op school. 
 
Eten en drinken 
De kinderen krijgen een patatje, een snack en een pakje drinken. Het is verstandig om ook een tussendoortje en 
drinken mee te geven aan uw kind(eren). 
We spreken af dat de kinderen geen geld meenemen op schoolreisje.  
 
Kleding 
Vooralsnog lijkt het prima weer te worden. Wordt het een zonnige dag, wilt u dan uw kind thuis goed insmeren 
en eventueel zonnebrand meegeven? Omdat we de hele dag lopen, dragen de kinderen goede schoenen. Bij 
regenachtig weer kunt u een regenjas meegeven (geen paraplu’s). 
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Wij hebben er al heel veel zin in! 
 
De schoolreiscommissie 
Melissa en Alexandra 
 

Schoolreis herhaling betaling  

Betaling 
Door middel van deze brief willen wij u vragen de kosten over te maken.  
De kosten voor het schoolreisje van groep 3-6 zijn € 25,- per leerling. 
Wilt u het bedrag overmaken op rekening NL86RABO0304703540 t.n.v. Oudercommissie Koningin Wilhelmina 
School onder vermelding van de naam (namen) van uw kind (kinderen) en de groep.  
Het is voor ons handig als we per gezin het totale bedrag in één keer ontvangen. We verwachten dat u op 18 
april betaald heeft.  
 

Typediploma  

Chloë en Floris uit groep 7 hebben hun typediploma gehaald! Gefeliciteerd! 
        

 
 

Met vriendelijke groet, 
Het team van de Koningin Wilhelmina School. 
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