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Nummer 9 mei 2015 
 

Deze nieuwsbrief verschijnt eens per maand en is bedoeld voor de ouders/verzorgers van alle leerlingen van de hele school. Alle 
nieuwsbrieven van dit schooljaar worden geplaatst op onze webite www.dedolfijn.nl 

 
Geachte ouders en/of verzorgers, 
 
Leest u deze nieuwsbrief aandachtig want er staan weer nieuwe activiteiten met data in. Op de  
website worden de Dolfijntjes geplaatst. Belangrijke data en gebeurtenissen kunt u op de kalender 
van de nieuwe website vinden. 
 
 
Sportdag groepen juf Daphne/Tessa, juf Michele en meester Koen, 
Afgelopen woensdag 29 april heeft de Dolfijn deelgenomen aan de eerste sportdag van Uithoorn (er 
volgen er nog meer). Dit keer waren de groepen van juf Michele (balsporten en atletiek), Juf Tessa 
/Daphne en meester Koen ( levende spelen) aan de beurt. Op deze frisse, maar gelukkig droge  dag 
hebben de leerlingen goed hun best gedaan. Met hulp van ouders kijken wij terug op een geslaagde 
dag. 
 
Hoofdluis 
Zou u in de vakantie uw kind op verschillende momenten goed na willen kijken op hoofdluis. Op dit 
ogenblik hebben wij regelmatig leerlingen met hoofdluis. Goed kammen is altijd zinvol, bij twijfel 
graag behandelen. 
 
Creatief atelier Solidoe 
voor alle kinderen van 7 t/m 12 jaar 
Op woensdag 20 mei t/m 1 juli start het Solidoe atelier weer met een nieuwe ronde 
workshops.  Van 14.30 – 16.00 uur. Heb je zin om te verven, boetseren, timmeren, met 
textiel te werken en te experimenten?  
Kom dan op woensdagmiddag naar het Solidoe Atelier. (plaats: BSO Legmeer, Brede School) 
Lekker aan de slag met verschillende creatieve technieken  
en materialen en prachtige dingen maken! 
Kosten € 45,- (7x) Voor meer informatie en aanmelding of aanmeldingsformulier atelier@solidoe.nl  
of www.solidoe.nl/atelier of tel 0681694199 
 
Try-Out Voetjebal in Uithoorn 
Voetjebal, het eerste en enige speciale voetballende 
speelconcept van Nederland voor kinderen van twee t/m vijf 
jaar, komt naar Uithoorn. Kinderen van twee t/m vijf jaar 
kunnen in de sportArenA van Sport en Health Club Amstelhof 
op een leuke en gestructureerde manier kennismaken met de 
bal, samen met één van hun ouders, waarbij de nadruk 
uiteraard op spel en plezier ligt. 

Om te kijken of ouders en kinderen in Uithoorn Voetjebal ook 
leuk vinden, kan er een lessenreeks van vier lessen gevolgd 
worden. De eerste drie lessen vinden plaats op zaterdag 23 
mei, 30 mei en 13 juni in de SportArenA van Amstelhof. De laatste les vindt plaats in Amstelveen, 
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waar alle 800 peuters en kleuters die meedoen met Voetjebal samen komen om het seizoen af te 
sluiten. De kosten voor deze vier lessen zijn 22,50 euro in totaal. Om 9.45 uur start de eerste les voor 
twee- en driejarigen, om 10.45 uur start de les voor vier- en vijfjarigen. 

Ouders kunnen zich vóór 18 mei via de website www.voetjebal.com (kies: steden 
Amsterdam/Amstelveen) inschrijven. De Try-Outs gaan door bij 18 inschrijvingen, zodat er minstens 
twee groepen gevormd kunnen worden. 

Creatief in de Kwakel 
Kom jij op dinsdag 12 mei meedoen met een workshop Silk Clay? Maak een stoer, gek of grappig 
poppetje met klei en versier het. Op woensdag 13 mei kan je samen met papa, mama, opa of oma 
een mooie hanger van glas maken tijdens de workshop GlasFusen en de klapper op vrijdag 15 mei 
met een kinderbingo met leuke prijzen.  

Sport na Schooltijd 
Ook in na de meivakantie kan je na schooltijd weer lekker komen 
sporten. Kom gezellig naar de Scheg op dinsdag- of 
woensdagmiddag of haal je kind wat later op als er gesport wordt 
op het schoolplein na schooltijd!  
 

 

 

 

Belangrijke data: 
Oranje vakantie     Maandag 4 mei t/m vrijdag 15 mei 
Bezoek aan de Groenstrook   Kleine groep schoolverlaters bezoekt de Groenstrook 
Sportdag Godelieve, Rocco en Helma  Woensdag 20 mei (Thema’s olympische spelen en 
                                                                                     alternatieve sporten) 
Tweede Pinksterdag    Maandag 25 mei 
Schoolreisje     Maandag 1 juni  
Schoolkamp eindgroepen   Woensdag 3 juni t/m vrijdag 5 juni 
 
 
 
Met vriendelijke groet en iedereen natuurlijk een fijne vakantie,   
Rob Stellingwerff 
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