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Nieuwe data voor de 
studiedagen zijn bekend 

 

Studiedag Rots & Water 
 
Schoolfotograaf 
 
Praktisch verkeersexamen 
groep 7  

 
Informatie schoolreis en 
schoolkamp 
 
Sportdag 
 
Hockeytoernooi groep 7/8 

 
Belangrijke data: 

 
 

 
Groepen 7, blij met hun 
verkeersdiploma! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
De nieuwe data voor de studiedagen van volgend jaar zijn bekend: 
Maandag:    16 september 
Woensdag:  13 november 
Vrijdag:       21 februari 

Donderdag:   9 april 

Dinsdag:       2 juni 
Vrijdag:        3 juli 
 
 
Studiedag Rots & Water 
Afgelopen dinsdag was er een studiedag voor de leerkrachten met het onderwerp  
Rots & Water. Op de Parkiet werken we doelbewust aan de zelfbeheersing,  

de zelfreflectie en aan het zelfvertrouwen van de kinderen.  
Dit is het fundament waarop wij de kinderen begeleiden bij het verder ontwikkelen  
van hun sociale vaardigheden. 
Wij kregen een herhaling over de theorie en gingen met elkaar ook aan de slag  
met de Rots & Water oefeningen. Met elkaar hebben we beleid gemaakt,  
zodat we aan de start van het nieuwe schooljaar weer een extra impuls geven aan  
onze Rots & Waterlessen.  

 

                     
 

 

Schoolfotograaf 
Dinsdag 14 mei heeft de schoolfotograaf portretfoto’s, groepsfoto’s en  
broertjes/zusjes foto’s gemaakt. De foto’s zijn helaas nog niet binnen.  
We verwachten de kaarten met inlogcode eind deze week te ontvangen.  
Zodra ze bij ons binnen zijn, worden ze direct uitgedeeld en zult u de foto’s  

thuis kunnen bekijken.  
 
 
100% geslaagd! 
Maandag 3 juni was een spannende dag voor groep 7. Ze namen deel aan het  
praktijkexamen van verkeer. Met veel succes werd de fiets gecheckt op veiligheid, 
werd er een behendigheidsparcour afgelegd en werd er een route door de Vogelwijk 

gefietst. Alle kinderen zijn geslaagd! 

 

Schoolreisje 
We hebben nog niet alle betalingen van het schoolreisje binnen. Indien u nog niet  
heeft betaald, heeft u hier vrijdag een mail over ontvangen. Graag uw aandacht  

hiervoor. 
 
Komende donderdag 21 juni gaan de groepen 1/2 op schoolreis naar Blijdorp.  
De kinderen vertrekken rond 8:45 uur met de bus. De bus zal geparkeerd staan 
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langs de Nieboerweg, ter hoogte van de Sijzenlaan.   
We verwachten de kinderen rond 15:00 uur terug op school. 
 
De groepen 3 t/m 7 gaan op schoolreis naar Drievliet. De kinderen vertrekken rond 

9:15 uur met de bus. De bus zal geparkeerd staan langs de Nieboerweg, ter  
hoogte van de Sijzenlaan. Zij zullen rond 16.00 uur terug zijn. 
  

Naar alle groepen wordt een mail gestuurd, zodra ze wegrijden van de locatie.  
Ook de naschoolse opvang is hiervan op de hoogte gebracht. 
Doordat de kerk weg is, is onze handige opstapplek verdwenen. De wijk waar wij  
gehuisvest zijn, is niet geschikt voor zulke grote bussen. Hierdoor verloopt het  
uitzwaaien misschien wat minder gezellig, maar met elkaar is de  
veiligheid onze grootste prioriteit. 

 
 
Schoolkamp 
Woensdag 19 juni gaat groep 8 op schoolkamp, naar Summercamp Heino  
(www.heino.nl). Alle informatie hierover heeft u middels een aparte e-mail van de  
leerkrachten ontvangen. De bus zal vertrekken vanaf de Nieboerweg ter hoogte van 

de sijzenlaan. 

 
 
Sportdag 
De sportdag was een groot feest! We hadden prachtig weer en alle kinderen, ouders 
en leerkrachten hadden er zin in!    
De kleuters en groep 3 hadden hun sportdag op school en de groepen 4 t/m 8 op  
het veld van VV Scheveningen. 

Er werd fanatiek en vooral heel sportief gespeeld. Tussendoor was er een pauze  
met een drankje en een banaan. Voor de deelname en sportiviteit ontving 
iedereen aan het einde van de dag een vaantje en een ijsje!   
De beste teams (op het veld) kregen een medaille. En natuurlijk was er een  
sportiviteitsprijs te winnen. Het was een schitterende dag, mede door alle hulp  
van heel veel ouders. Bedankt hiervoor! Heeft u de foto’s al gezien op de website? 

 

 
Hockeytoernooi groep 7 en 8  
Na een geslaagde sportdag werd deze sportieve dag verlengd met het school-  
hockeytoernooi voor de groepen 7 en 8. Met drie teams werd er gestreden. Vol trots 
hebben we de prijs voor het meest sportieve team mee naar De Parkiet genomen! 
 

 
Belangrijke data: 
 
16 juni: Vaderdag 
19 juni: Groep 8 op kamp 
20 juni: Schoolreis 
  5 juli : Studie- & teamdag, kinderen vrij 

10 juli : Rapport mee  
16 juli : Afscheidsavond groep 8 

18 juli : Afscheidsavond oudste kleuters  
19 juli : 12:00 uur start zomervakantie, 11:45 uur gezamenlijke afsluiting  
              op het schoolplein met kinderen, team en ouders. 

 
 

 
 

 

 

http://www.heino.nl/

