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Mei 2018 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer 
over de ontwikkelingen op onze school.  
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM 
 
De volgende leerlingen zijn gestart in groep 
1/2: 

 Demy Tinnevelt 

 Dirko van Zanten 

 Amin Belkadi. 

 Willem Vroege 

 Myla Tinnevelt 

 Daan Klutz start 17 mei  
Jorn Stekelenburg is gestart in groep 4 en Luna 
Stekelenburg in groep 5. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 
 

LUSTRUM 
 
We hebben drie dagen lang feest gevierd. Er is 
een lawaaioptocht geweest en gebak gegeten. 
De reünie voor oud-leerlingen, oud-leraren en 
huidig team was een groot succes. De 
kinderen hebben genoten van de circusdag op 
dinsdag. Veel ouders, opa’s en oma’s zijn 
komen kijken naar de talenten van de 
kinderen. Op woensdag zijn de kinderen met 
de bus naar Culemborg gereden en hebben, in 
de Fransche School, de film ‘Pieter Konijn’ 
gezien. 
Het lustrum is afgesloten met een ‘Tropical 
Party’. 
 
Al deze feestelijke activiteiten zouden niet 
mogelijk zijn geweest zonder de grote inzet 

van de Ouderraad en andere ouders. Hartelijk 
bedankt. 

KOFFIEMOMENT 

Het eerst komende moment is op donderdag 
7 juni. 

HOEF EN HAAG 

U heeft waarschijnlijk het bericht kunnen 

lezen in Het Kontakt over de nieuwe scholen 

in Hoef en Haag. Op dit moment is er nog niet 

veel meer over te zeggen dan dat wij,  OBS 

Meester Vos, gaan verhuizen naar de nieuw te 

bouwen school op de Brink. Voor onze school 

is dit fijn. Wij kunnen nog doorgroeien op de 

huidige locatie en gaan pas verhuizen als de 

nieuwe school gereed is. Wanneer de bouw 

van de nieuwe school start is nog niet 

duidelijk, de voorbereidingen moeten nog 

beginnen. 

Wij houden u op de hoogte van verdere 

ontwikkelingen. 

Wanneer u hier vragen over heeft kunt u altijd 

contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

  

Frank Balk 

Clusterdirecteur Vianen en Zederik 

  

OPENBAAR ONDERWIJS 

 

06-26279357 

Vianenzederik@o2a5.nl 

 

mailto:Vianenzederik@o2a5.nl
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HOEF EN HAAG - ZOMERWEIDEDAG 

Deze dag wordt georganiseerd op zaterdag 26 

mei. Teamleden van onze school zullen daar 

aanwezig zijn. 

FOTO’S 

Wij maken foto's van allerlei activiteiten op 
school en willen die graag delen met de 
ouders en de kinderen. Deze foto's worden 
geplaatst op de beveiligde website van 
"Myalbum" en zijn bereikbaar via de volgende 
link: http://myalbum.com/meestervos 
Het wachtwoord kunt u via school verkrijgen. 

Bij verschillende gelegenheden worden op 
school door ouders foto’s gemaakt van 
kinderen.  Van een aantal ouders hebben we 
doorgekregen dat foto’s van hun kind niet 
mogen worden gepubliceerd op sociale media. 
We willen u vragen om vóór publicatie van 
foto’s van andere kinderen dan die van uzelf 
eerst in overleg te gaan met de leerkracht. 

LEGE FLESSENACTIE 

Lieve ouders en kinderen, 
Nogmaals ontzettend bedankt voor al jullie 
inzet met de flessenactie voor Bosnië. Ik zag 
hoe goed alle kinderen hun best deden en het 
heeft meer dan verwacht opgebracht. Met de 
flessen van de kinderen heb ik €138,- 
opgehaald. Dit waren maar liefst 553 flessen! 
Echt super gedaan! Als ik terug kom uit Bosnië 
kom ik nog even langs om te vertellen hoe het 
was in Bosnië.  
 
Heel erg bedankt! 
 
Lieve groeten, 
Lieke Kragten 

BELANGRIJKE DATA 

Dinsdag 15 t/m donderdag 17 mei 
– Schoolkorfbaltoernooi 

Woensdag 16 t/m vrijdag 18 mei 
– Schoolkamp groep 8 

Maandag 21 mei 
– Tweede Pinksterdag – de kinderen zijn 

vrij 
Dinsdag 22 mei 

– Studiedag leerkrachten – de kinderen 
zijn vrij 

Zaterdag 26 mei 
– Zomerweidedag Hoef en Haag 

Donderdag 7 juni 
– Koffiemoment van 8.30-9.15 uur 

Dinsdag 12 juni 
– Schoolreis groep 1 t/m7, Olympische 

Dag groep 8 
Woensdag 20 juni 

– Plandag – de kinderen zijn vrij 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 

http://www.meestervos.mijnalbums.nl/

