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Beste ouders en verzorgers van De Keizerskroon. 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat u van ons een nieuwsbrief ontving. We kruipen langzaam maar 
zeker de winterperiode uit. We zijn Maart roert zijn staart voorbij en zitten nu in April doet wat ie wil. 
En dat is een feit. Vier seizoenen in één dag is in deze maand  niet vreemd. In Mei leggen alle vogels 
een ei. Kortom het perspectief van mooi weer en aangename temperaturen komt steeds meer in 
zicht. Dat is fijn en doet goed. In deze nieuwsbrief kijken we op het vlak van activiteiten en 
festiviteiten ook alvast vooruit.  
 
1. De Koningsspelen: 

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van de 
Koningsspelen, dit doen wij in samenwerking met 
Team4Talent. Er staan een heleboel leuke onderdelen op het 
programma. We organiseren drie dagen van (Konings)spelen. 
Zie hieronder het overzicht wanneer welke groep(en) aan de 
beurt zijn: 
 

 Op woensdag 21 april gaan de groepen 1/2 spelletjes in de 
gymzaal doen en een activiteit buiten. De groepen die al op 
woensdag in de sporthal beginnen (1/2A en 1/2C) mogen op 
deze dag ook daar verzamelen.  
De andere groepen verzamelen gewoon in de klas. Zorg er 
wel voor dat de kinderen deze dag gemakkelijk zittende 
kleding aan hebben, dan sport een stuk fijner.  

 Op donderdag 22 april gaan de groepen 5 en 6 op de Gantellaan verschillende onderdelen doen. 
Ook zij hebben een activiteit in de sporthal en 2 activiteiten buiten. Zorg er dus voor dat de 
kinderen op deze dag hun gymschoenen bij zich hebben en kleding aan hebben waar ze goed in 
kunnen bewegen. Groep 5A mag deze dag verzamelen in de sporthal, zij beginnen meteen met 
het eerste onderdeel. Alle andere groepen mogen gewoon naar de klas.  

 Op vrijdag 23 april gaan de groepen 3, 4, 7 en 8 verschillende onderdelen doen, ook zij doen 1 
onderdeel in de sporthal en 2 onderdelen buiten. Er is rekening gehouden met de verschillende 
starttijden, dus de kinderen mogen op normale tijd naar school komen. Zorg er voor dat de 
kinderen uit deze groepen op deze dag hun gymschoenen bij zich hebben en kleding aan hebben 
waar ze in kunnen sporten.  

 
Wij hebben er al heel veel zin in en maken er met inachtneming van de geldende maatregelen 
een hele leuke en gezellige dag van! 

 
2. Feestdag Keizerskroon op vrijdag 18 juni: 

Er moet ook gevierd worden. Vieren dat we het samen zo goed doen. Even met de kinderen stil 
staan en vieren dat we op school zijn. We voegen dan ook twee feesten dit jaar samen tot één 
feestdag. Te weten Meesters- en Juffendag (18-02-21) en Het Kleuterfeest (23-06-21). Het feest 
vindt plaats op vrijdag 18 juni op De Zilverreigerdreef. Álle groepen zijn die dag op deze locatie. 
We hebben gekozen voor deze dag omdat Vlinderboom (tip van onze oudervereniging!) die dag 
een studiedag heeft waardoor we gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke ruimtes 
van Vlinderboom om de groepen 5 en 6 een fijne plek te geven. De oudervereniging is samen 
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met werkgroepen vanuit school bezig om er voor alle groepen een passende, leuke, gezellige en 
actieve dag van te maken. Wij houden u uiteraard op de hoogte hoe de dag er gaat uitzien. Ook 
denken we hard na hoe we u een goede impressie van de dag kunnen geven zodat u, weliswaar 
op afstand, toch kunt meegenieten van het plezier van de kinderen. 
 

3. Bericht Oudervereniging: Avond 4-daagse: 
Na het succes van vorig jaar presenteren wij ook in 2021: Avond4daagse - Home Edition! Ook als 
de oude vertrouwde Avond4daagse niet door kan gaan, ben je met Avond4daagse - Home 
Edition verzekerd van veel wandelplezier. Je vertrekt lekker vanaf je eigen huis. En je maakt je 
eigen routes. Via de app van eRoutes. En *nieuw dit jaar* met die app verrassen we je tijdens de 
wandeling met leuke berichten! Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte 
Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie toch ook compleet hebben?  
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-
edition?utm_source=facebook_instagram&utm_medium=social&utm_campaign=home_edition
&utm_term=stories&fbclid=PAAabBt4Np7qQ8qiVoY1sTikNK4W-
6AbXT0v9dk2EG1DGmCQeIHOFDQLJ3ofM_aem_AYutWu3BpvtXsywMi5NRsTnTg9JsY5VJxZgz1K6j
SK5VgGvpEWdrF4xxsUng-
7ZQa5WS7uBszoK2um6tWS1lwMKHGpshCIUpz79_3GaBQ7c8Bdg3ij2DLRhoWHB0USpLnBQ  

 
4. Uitslagen M(idden) Toetsen van CITO: 

Op vrijdag 16 april krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 in een envelop de uitkomsten mee 
van de M-toetsen. In de envelop zit ook een begeleidend schrijven waarin onze intern 
begeleiders u uitleggen hoe u de uitkomsten leest.  Uiteraard kunt u daarna met eventuele 
vragen en/of opmerkingen bij de leerkracht van uw kind terecht.  
 

5. Tot slot: 
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