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Website 

De nieuwsbrieven die u ontvangt via de mail kunt u ook 

vinden op onze website. In de agenda vindt u de data van 

de diverse activiteiten gedurende het schooljaar.  

De website kunt u vinden op: www.cbsonderdak.nl 

Zoals u wellicht gezien heeft is de website nog ongewijzigd. De komende weken wordt er 

hard gewerkt aan de site.  

 

Schoolplein 

Dankzij een aantal enthousiaste 

vaders is ons schoolplein weer een 

stukje groener geworden. Zaterdag 

23 februari hebben zij verschillende 

(fruit)bomen en struiken geplant op 

ons nieuwe schoolplein. Ook voor de 

catering werd gezorgd. Wij willen 

jullie allemaal ontzettend bedanken 

voor jullie inzet!  

 

Ook willen wij Zeelandplant bedanken voor het leveren van de mooie (fruit)bomen, 

struiken en overige materialen, Terrafin voor de grond en Melse Maljaars voor het 

beschikbaar stellen van de machines.  

 

Brengen en ophalen van de kinderen 

Wij willen u vragen om tijdens het wegbrengen en/of ophalen van uw kind(eren) uw auto 

te parkeren op het parkeerterrein tegenover of naast de MFA. Het gebeurt nu 

regelmatig dat er auto’s op de stoep/weg geparkeerd worden. Dit zorgt voor onveilige 

situaties! Wij hopen op jullie medewerking en begrip. 

 

Fietsenstalling 

Zowel bij de hoofd- als de achteringang van de MFA zijn fietsenrekken geplaatst. Graag 

alle fietsen, steppen, karren etc. hierin plaatsen, zodat de ingangen vrij blijven.  

 

Welkom in de klas  

In de verschillende groepen hangen al mooie en leuke foto’s van de kinderen, maar helaas 

nog niet van iedereen. Zou uw kind een foto van zichzelf in een lijstje (formaat 10-15 

cm) mee mogen nemen naar school voor de fotowand? Alvast bedankt! 

CBS Onderdak 

http://www.cbsonderdak.nl/


Kinderkunstweek 

Vorige week maandag hebben wij de 

Kinderkunstweek, “Energieke Kunst”, 

geopend in de beweegruimte. De afgelopen 

dagen is er in de verschillende groepen 

gewerkt rondom dit thema. Dinsdag 2 april 

sluiten wij samen met de kinderen de 

Kinderkunstweek af door aan elkaar te 

laten zien welke kunstwerken er gemaakt 

zijn.  

 

Creamiddag – Palmpaasstok 

Op donderdagmiddag 11 april hebben wij vanaf 14.00 uur een creamiddag 

gepland. We gaan in gemixte groepen Palmpaasstokken maken. Ieder kind 

maakt zijn eigen Palmpaasstok. Voor deze creamiddag zijn we nog op zoek 

naar enthousiaste vaders, moeders, opa’s en/of oma’s die ons willen helpen. 

Vindt u het leuk om te helpen, geef dit dan door aan Petra.   

 

Schoolkerkdienst 

Op zondag 14 april (Palmpasen) vindt er een 

schoolkerkdienst plaats in de kerk in Biggekerke. 

Deze dienst begint om 10.00 uur. Alle kinderen en 

ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd. Tijdens 

deze dienst zullen verschillende kinderen van school 

iets voorlezen, worden er liederen gezongen die op 

school geoefend zijn en zullen wij onze Palmpaasstok 

afmaken en deze laten zien in de kerk.  

Wij hopen u allemaal te mogen begroeten tijdens 

deze dienst.  

 

Paasfeest 

Op donderdag 18 april vieren wij op school het paasfeest. We starten met een 

gezamenlijke viering in de beweegruimte en sluiten af met een paaslunch. Wij vragen u 

om deze dag uw kind een beker, bord en bestek mee te geven in een plastic tas voorzien 

van hun naam. De kinderen eten tussen de middag dus allemaal op school met de juffen 

en zijn deze middag om 13.30 uur vrij! Vrijdag 19 april zijn de kinderen ook vrij i.v.m. 

Goede Vrijdag. Daar op volgend start de meivakantie (22 april t/m 3 mei). 
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Verjaardag juf Mary  

Op vrijdag 5 april viert juf Mary haar verjaardag in groep 1/2.  

De kinderen uit deze groep hoeven deze morgen geen drinken  

mee te nemen naar school. Juf Mary is nog op zoek naar ouders die 

deze morgen om 10.15 uur mee willen als begeleider naar de speeltuin. 

Wilt u doorgeven aan juf Mary als u mee wilt/kunt?  

 

IEP Eindtoets groep 8 

Op dinsdag 16 en woensdag 17 april maken de kinderen van groep 8 de IEP Eindtoets. 

Wij wensen de kinderen uit groep 8 alvast veel succes.  

 

Verkeersexamen groep 7/8 

Op donderdag 4 april hebben de kinderen van groep 7/8 hun 

theoretisch gedeelte van het verkeersexamen en op dinsdag 9 

april wordt het praktijkexamen afgenomen in Middelburg.  

De kinderen van groep 7/8 krijgen hierover meer informatie.  

 

Schoolkamp en schoolreis 

Dit jaar gaat groep 7/8 weer op schoolkamp. Het schoolkamp 

staat gepland op maandag 17 juni t/m woensdag 19 juni.  

Verdere informatie volgt.  

 

Op dinsdag 18 juni gaan groep 3 t/m 6 op schoolreis. Dit jaar 

gaan wij weer samen met basisschool ’t Paalhoofd uit Zoutelande.  

Ook de verdere informatie over het schoolreisje volgt later.  

 

KinderLoop voor Hoop! 

In 2017 is de eerste Kinderloop voor hoop op Walcheren 

georganiseerd. Meer dan 100 kinderen hebben toen 24 

minuten lang rondjes gelopen, enthousiast aangemoedigd door 

vele volwassenen. Vooraf hebben de kinderen sponsors 

gezocht en zo haalden de kinderen maar liefst €5000,- op 

voor KWF Kankerbestrijding.   

Ook in 2019 is er weer een Samenloop voor Hoop én een 

KinderLoop. Op 14 en 15 juni wordt het hele Abdijplein weer 

omgetoverd tot een feestterrein.   
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De KinderLoop is onderdeel van de SamenLoop voor Hoop: een 24 uurs wandelestafette 

voor teams met als doel het inzamelen van geld voor KWF Kankerbestrijding. Helaas 

worden ook kinderen geconfronteerd met kanker. Ze kennen vaak wel iemand die ziek is 

of misschien zelfs overleden is aan kanker. De KinderLoop is een mooie manier om dit 

onderwerp bespreekbaar te maken.  

Kinderen kunnen zich aanmelden via de site van de SamenLoop voor Hoop: 

www.samenloopvoorhoop.nl/walcheren 

 

Belangrijke data: 

1 april:   Colombus 

1 april:   Groep 5/6 excursie naar het Polderhuis 

4 april:  Groep 7/8 verkeer - theorie examen  

5 april:  Groep 1/2 verjaardag juf Mary 

9 april:  Groep 7/8 verkeer – praktijk examen 

11 april:  Creamiddag  

14 april:  Schoolkerkdienst 

15 april:  Colombus 

16 april:  Groep 3/4 excursie Terra Maris 

16 april:  IEP Eindtoets groep 8 

17 april:  IEP Eindtoets groep 8 

18 april:  Paasfeest, kinderen zijn om 13.30 uur vrij! 

19 april:  Goede vrijdag, kinderen vrij! 

22 april t/m 3 mei:  Meivakantie 

 

4 juni:   Studiedag, kinderen vrij! 

10 + 11 juni:  2e en 3e Pinksteren, kinderen vrij! 

27 juni:   Studiemiddag, kinderen ’s middags vrij! 

 

 

 

 

 

 

 

 


