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Belangrijke data 

20-21 april: Eindtoets groep 8 

21 april: kinderraad 

25 april-6 mei: meivakantie   

25 mei: alle kinderen vrij  

 (studiedag van het team) 

26-27 mei: alle kinderen vrij 

 (Hemelvaart) 

 

 

Verjaardagen 

 

26 april: Hassan 

29 april: Hailey 

3 mei: Kian 

7 mei: Haffsa 

17 mei: Rivaldo  

20 mei: Ahmed 

21 mei: Trisha 

Gefeliciteerd en veel plezier! 

 

Wist u dat? 

… onze school heeft meegedaan 

met het school-voetbaltoernooi? 

Twee teams (een jongensteam 

en een meidenteam) speelden 

tegen andere basisscholen van 

Arnhem. Beide teams hebben het 

heel goed gedaan! En ze hebben 

sportief gespeeld, aangemoedigd 

door ouders en leerkrachten.  

 

 

 … dit gebouw aan de dijk achter 

onze school het oudste gebouw 

van Malburgen is? Het gemaal is 

gebouwd in 1934 om de Malburg-

se polder droog te leggen. Zo kon 

gestart worden met de bouw van 

de wijk. We hebben dit geleerd 

tijdens het schoolthema ’In  

Holland staat een huis’.    

 

 

… Desiree ten Brinke de nieuwe 

kinderwerker van Rijnstad in de 

Spil is? Zij gaat werken op 

woensdag, donderdag en vrijdag. 

Als eerste richt zij zich op de  

activiteiten die Hetty Driessen 

organiseerde. En ze begint na de 

meivakantie met een kookclub  

en een meidenclub. 

Op vrijdag 22 april begint de meivakantie! De school is om 14.35 uur uit. 

 

Als school sluiten we de afgelopen periode af met bezoek van inspectie. Op 

vrijdag 22 april zullen we met trots vertellen hoe het gaat op de Monchyschool.  

In de volgende nieuwsbrief zullen we u vertellen wat de inspectie is opgeval-

len. 

We zijn blij dat we de afgelopen periode ook zoveel ouders en verzorgers in de 

school hebben kunnen verwelkomen: bij een viering, bij de rapportgesprekken, 

bij het kijkje in de klas.  

 

We wensen jullie een heel fijne vakantie en graag tot ziens op maandag 9 mei. 

 Een heel fijne vakantie! 


