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Schoolreis groep 3+4 
Groep 3 en 4 gaan op schoolreis de 
dinsdag na Pinksteren.  De bestemming 
is Avonturenpark Tivoli. We vertrekken 
rond 9.15 uur en worden weer op school 
verwacht rond 16 uur/ 16.15 uur. De 
kinderen zouden het gezellig vinden als u 
ze uitzwaait en weer verwelkomt. 
Voor het eerst dit jaar vragen we aan de 
ouders of ze aan de kinderen een lekker 
lunchpakket willen meegeven. U kan 
hierbij denken aan lekkere bolletjes met 
het lievelings beleg en een aantal pakjes 
drinken. Een lekker stuk komkommer, 
paprika, appel of tomaatjes is ook aan te 
bevelen. U weet vast waar u uw kind blij 
mee maakt voor het lunchpakketje. 
Denkt u ook aan handige speelkleding 
(en eventueel extra setje) 
Wij kijken er allemaal naar uit! 
( www.parktivoli.nl ) 
 
Kanjertraining 
Onderstaande Kanjers haalden op 29 
mei jl. Hun Kanjercertificaat en mogen in 
de groep Kanjertraining geven. 

 
Van harte gefeliciteerd dames. Een 
mooie prestatie. 
 
Workshops 
(herhaalde oproep) 
Ook dit jaar waren/zijn de workshops, 
dankzij een groot aantal hulpouders, een 
groot succes. De kinderen hebben leuke 
dingen gemaakt van "kostenloos" 
materiaal. Ze hebben kaarten gemaakt. 
Er is heerlijk gekookt en gebakken. Er 
zijn leuke posters gemaakt. Kinderen 

hebben muziek gemaakt. Ze hebben 
schakelaars gemaakt tijdens de 
techniekles. Ze hebben geschaakt, 
geborduurd en gewerkt met Oost-
Indische inkt. Volgend jaar willen wij 
graag verder gaan met deze workshops 
en er nog een aantal aan toevoegen. 
Hiervoor hebben wij veel hulpouders 
nodig. Een aantal ouders gaat dit jaar 
met de workshops stoppen, omdat hun 
kinderen groep 8 gaan verlaten. Deze 
workshops: kaarten maken, werken met 
"kostenloos" materiaal en koken zijn dan 
beschikbaar voor andere ouders. Wilt u 
ons volgend jaar komen helpen, kom 
dan vrijdagmiddag 6 juni a.s. en 
vrijdagmiddag 13 juni a.s. om 14.00 - 
15.00u. even kijken  en/ of meedraaien. 
Heeft u een idee voor een workshop, 
neem dan contact op met Ineke de Coo, 
leerkracht van groep: 4.  
Zonder uw hulp kunnen de workshops 
geen doorgang vinden. 
 
Lopathon  
Donderdag 12 juni a.s. is de 
jaarlijkse lopathon. Doet jaar 
gaat een deel van de opbrengst 
naar de Apeldoornse 
Dierenbescherming. Dus eens 
een keer een goed doel dicht bij 
huis. De leerlingen hebben al 
een gastles gehad van de 
dierenbescherming zodat ze weten wat 
er met het door hen bijeengelopen geld 
gaat gebeuren.  
Om er echt een loop-feestje van te 
maken hebben we uw hulp ook nodig. 
We zoeken nog enkele ouders. 
Hieronder ziet u waarvoor. 
- 4 hulpouders voor het uitdelen van 
de elastiekjes voor om de polsen van 
de kinderen na ieder gelopen rondje 
- 2 ouders voor het schenken van de 
limonade en het uitdelen van de 
koeken na het lopen 
- 4 ouders voor het tellen van de 
elastiekjes en schrijven van de 
certificaten 
- Een paar ouders voor het 
klaarzetten en afbreken van het 
parcours, zoals versieren, partytent  
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opzetten, tafels neerzetten. 
Mocht u kunnen/willen helpen dan graag  
even een mailtje naar 
kosmos@leerplein055.nl 
De lopathon sponsorformulieren kunnen 
uiterlijk op dinsdag 10 juni worden 
ingeleverd.  
 
Spelen 
Voor ouders/verzorgers 
van de peuters van 
Hobbeldebobbel en van 
groep 1 van de Kosmos 
is er op vrijdagmorgen 20 juni a.s. een 
verantwoord spelen info moment.  
Om 08.45 uur kunt u terecht in het 
lokaal van groep 1. 
Graag wel even aanmelden via het 
intekenformulier bij de deur van het 
lokaal. 
De leidsters van Hobbeldebobbel en de 
juffen van groep 1 nodigen u van harte 
uit en rekenen op uw komst. 
 
Lezen 
Door de lange zomervakantie hebben 
beginnende lezers vaak last van het zgn. 
zomerverval. Hun leesvaardigheid gaat 
achteruit omdat ze veelal minder lezen in 
de zomervakantie. 
Via onderstaande link kunt u e-boeken 
downloaden voor tablet of e-reader en 
misschien dat u uw kind zo af en toe tot 
lezen kunt verleiden. 
http://www.primaonderwijs.nl/pdf/bibliot
heek/tekstsuggestie-vakantiebieb.pdf 
 
groep 8 
Groep 8 is gestart met hun 
eindmusical! Er zijn een 
flink aantal rollen waar de 
kinderen veel tekst hebben, 
ze moeten dus goed 
oefenen op hun tekst! Ze zijn hier al erg 
goed mee bezig en veel kinderen kennen 
al grote stukken uit hun hoofd! 
Daarnaast zijn we druk bezig met het 
bouwen van de eigen balalaika's van de 
kinderen. Schuren, lakken, mechanieken 
plaatsen, snaren zetten en natuurlijk nog 
spelen op het instrument zijn de nog te 
nemen stappen. En dan kunnen de 
instrumenten over 5 weken mee op het 
eindkamp van groep 8! 

Ook moeten we nog melden dat we in de 
jeugdkrakercompetitie een mooie 3e 
plaats hebben gewonnen. Levert groep 8 
voor het schoolkamp 100€ op. 
 
Duckies 
In groep 4 zijn ze gek op Donald-
Duckies. Naast de bibliotheekboeken die 
de kinderen lezen worden de duckies 
letterlijk stuk gelezen. Bij deze een 
oproep om Donald-Ducks te verzamelen 
en groep 4 er blij mee te maken. 
 
Belangrijke data juni 
Ma. 09-06 2e Pinksterdag – school  

gesloten 
Di. 10-06 Schoolreis groep 3+4 naar  

Tivoli  
Inleveren sponsor-  
formulieren lopathon. 

Do. 12-06 Lopathon 
Di. 24-06 Groep 8 op schoolkamp  

t/m vrijdag 
 

 
Bijlagen: Persbericht Kinderkledingmarkt 

Schoolreis nog niet betaald???? 
Graag voor vertrek het bedrag op 
rekening nr. 9278518 op naam van 
Kosmos Schoolreizen, onder 
vermelding van de naam van uw 
kind en de groep. U mag ook 
contant betalen bij meester Gerrit. 
-gr. 1+2 = 26€ 
-gr. 3+4 = 23€ 
-gr. 5,6+7=28€ 
-gr. 8 = 77,50€ 
 
En…fotogeld kan nog worden 
ingeleverd (of de foto’s) 

 
U ontvangt deze Satelliet digitaal. Ook is hij op de website van school te vinden (bij Ouders-nieuwsbrieven) 

 
www.de-kosmos.nl 

http://www.de-kosmos.nl/
mailto:kosmos@leerplein055.nl
http://www.primaonderwijs.nl/pdf/bibliotheek/tekstsuggestie-vakantiebieb.pdf
http://www.primaonderwijs.nl/pdf/bibliotheek/tekstsuggestie-vakantiebieb.pdf


 

 
 
 
De Satelliet  
 
 
 

Persbericht: 

 
Kinderkleding ruilbeurs in dok Zuid 
Wijkcentrum dok Zuid organiseert op woensdag 25 juni van 14.00 tot 16.00 uur een 

kinderkleding ruilbeurs. De ruilbeurs is een duurzaam evenement dat de mogelijkheid 

biedt om kinderkleding in te ruilen voor andere leuke kinderkleren.  

 

Tijdens de ruilbeurs kunnen de kledingliefhebbers rondneuzen tussen de meegebrachte 
kledingstukken en ruilen voor andere leuke kleren. Vanaf 11.00 uur kunnen de kleren 
gebracht worden, zodat het klaar gelegd kan worden voor de shopmiddag (inleveren is 
mogelijk tot 12.00 uur, bij dok Zuid).  
Kinderkleding ruilbeurs 

• Wijkcentrum dok Zuid 
• 25 juni 14.00 – 16.00 uur (van 11.00 tot 12.00 uur kunt u de kleren bij dok Zuid 

inleveren) 
• Entree gratis 

Kleding die ingeleverd wordt dient schoon en in goede staat te zijn. Het team van dok 

Zuid bepaalt of de aangeboden stukken geschikt zijn. Bij het inleveren van de kleding voor 

de ruilbeurs, doet u afstand van uw kleding. 

 

Kledingbank Apeldoorn 

Kleding die na de ruilbeurs overblijft gaat naar de kledingbank in Apeldoorn. Bij de 

kledingbank mogen mensen met weinig geld uit Apeldoorn en omgeving gratis kleding 

uitzoeken. 

 
Ik kom ruilen! 
Via de website (ontmoeten.accres.nl) kunt u zich aanmelden voor de kinderkleding 
ruilbeurs. Ook voor vragen of meer informatie kunt u terecht op de website.  
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