
Vieringrooster tot de zomervakantie 

  

 

 

 

 

27 mei vrije dag na Hemelvaart 
 

 

 

 

Tijd: 1e viering 
12.45-13.30 

Vrijdag  
20 mei 

 

Tijd: 2e viering 
13.45-14.30 

 

• De superleesvogels (Niels) 

• De superschrijvers (Hanny/Mijntje) 

• De vliegende eekhoorns (Eric) 

• Blue wonders (Eline) 

• GOAT (Marc/Mijntje) 
 

  

• De cheetaclub (Kim/Dorien) 

• De vliegende boeken (Ans/Fleur) 

• The schoolbusters (Nicole/Marjan) 

• De oranje sterren (Renske/Anja) 

• The fire dragons (Joy) 

• The blue lions (Laura/Merel) 
 

Vieringruimte klaarzetten:  De vliegende eekhoorns 
(Eric)  

Vieringruimte opruimen:  The blue lions (Laura/Merel) 
 

Viering presenteren:  Blue wonders (Eline) 
 

Viering presenteren:  The blue lions (Laura/Merel) 
 

Vrij van de viering deze week: Groepen 1/2 op kamp 

Tijd: 1e viering 
12.45-13.30 

Vrijdag 
13 mei 

Tijd: 2e viering 
13.45-14.30 

 

 

• De coole koala’s (Sietske/Jessica) 

• De vrolijke vissen (Pietje/Marloes) 

• The schoolbusters (Nicole/Marjan) 

• De vliegende eekhoorns (Eric) 

• Blue wonders (Eline) 

• The fire dragons (Joy) 
 

  

• De superhelden (Dian/Dorien) 

• De knuffelberen (Edith/Malon) 

• De minimonsters (Marion) 

• De oranje sterren (Renske/Anja) 

• GOAT (Marc/Mijntje) 

• The blue lions (Laura/Merel) 
  
 

Vieringruimte klaarzetten:  The fire dragons (Joy) 
 

Vieringruimte opruimen:  GOAT (Marc/Mijntje) 
 

Viering presenteren:  The fire dragons (Joy) Viering presenteren:  GOAT (Marc/Mijntje) 
 

Vrij van de viering deze week: Groepen 3/4 afwezig 



Vieringrooster tot de zomervakantie 

 

 

 

10 juni vrije juniweek 

 

Tijd: 1e viering 
12.45-13.30 

Vrijdag  
17 juni 

Giethoorn 

Tijd: 2e viering 
13.45-14.30 

 

• De superhelden (Dian/Dorien) 

• De minimonsters (Marion) 

• De superleesvogels (Niels) 

• De vliegende boeken (Ans/Fleur) 

• De oranje sterren (Renske/Anja) 
 

 

 

 

• De knuffelberen (Edith/Malon) 

• De vrolijke vissen (Pietje/Marloes) 

• De cheetaclub (Kim/Dorien) 

• The schoolbusters (Nicole/Marjan) 
 

Vieringruimte klaarzetten:   De oranje sterren 
(Renske/Anja) 
  

Vieringruimte opruimen:   The schoolbusters 
(Nicole/Marjan) 
 

Viering presenteren:   De oranje sterren (Renske/Anja) 
 

Viering presenteren:   The schoolbusters 
(Nicole/Marjan) 
  

Vrij van de viering deze week: Eric, Sietske/Jessica, Hanny/Mijntje, Groep 7/8 

Tijd: 1e viering 
12.45-13.30 

Vrijdag  
3 juni 

 

Tijd: 2e viering 
13.45-14.30 

 

• De knuffelberen (Edith/Malon) 

• De vrolijke vissen (Pietje/Marloes) 

• De oranje sterren (Renske/Anja) 

• The blue lions (Laura/Merel) 

• GOAT (Marc/Mijntje) 
 

 

 

 

• De superhelden (Dian/Dorien) 

• De coole koala’s (Sietske/Jessica) 

• De minimonsters (Marion) 

• The schoolbusters (Marjan/Nicole) 

• De vliegende eekhoorns (Eric) 

• The fire dragons (Joy) 
 

Vieringruimte klaarzetten:  The blue lions (Laura/Merel) 
 

Vieringruimte opruimen:  De vliegende eekhoorns 
(Eric) 

Viering presenteren:   GOAT (Marc/Mijntje) 
 

Viering presenteren:  The fire dragons (Joy) 
 

Vrij van de viering deze week: Eline, groepen 3/4 uitje 
 



Vieringrooster tot de zomervakantie 

 

 

 

  

Tijd: 1e viering 
12.45-13.30 

Vrijdag 
24 juni 

 

Tijd: 2e viering 
13.45-14.30 

 

• De minimonsters (Marion) 

• De coole koala’s (Sietske/Jessica) 

• De cheetaclub (Kim/Dorien) 

• De superschrijvers (Hanny/Mijntje) 

• The fire dragons (Joy) 

• GOAT (Marc/Mijntje) 
 

 

 

• De superhelden (Dian/Dorien) 

• De knuffelberen (Edith/Malon) 

• De vrolijke vissen (Pietje/Marloes) 

• De vliegende boeken (Ans/Fleur) 

• De vliegende eekhoorns (Eric) 

• Blue wonders (Eline) 
 

Vieringruimte klaarzetten:   The fire dragons (Joy) 
 

Vieringruimte opruimen:   De vliegende eekhoorns 
(Eric) 

Viering presenteren:   The fire dragons (Joy) 
  

Viering presenteren:   Blue wonders (Eline) 
 

Vrij van de viering deze week: Niels, Marjan/Nicole, Laura/Merel, Renske/Anja 

Tijd: 1e viering 
12.45-13.30 

Vrijdag  
1 juli 

 

Tijd: 2e viering 
13.45-14.30 

 

• De coole koala’s (Sietske/Jessica) 

• De cheetaclub (Kim/Dorien) 

• De vliegende boeken (Ans/Fleur) 

• The schoolbusters (Marjan/Nicole) 

• De vliegende eekhoorns (Eric) 

• GOAT (Marc/Mijntje) 
  

 

• De knuffelberen (Edith/Malon) 

• De superleesvogels (Niels) 

• De superschrijvers (Hanny/Mijntje) 

• De oranje sterren (Renske/Anja) 

• The blue lions (Laura/Merel) 

• The fire dragons (Joy) 
 

Vieringruimte klaarzetten:   The schoolbusters 
(Marjan/Nicole) 

Vieringruimte opruimen:   The blue lions (Laura/Merel) 

Viering presenteren:   GOAT (Marc/Mijntje) 
 

Viering presenteren:   The blue lions (Laura/Merel) 
 

Vrij van de viering deze week: Pietje/Marloes , Dian/Dorien, Eline, Marion 
 



Vieringrooster tot de zomervakantie 

 

 

 

 

Tijd: 1e viering 
12.45 - … 

Vrijdag  
8 juli 

Best Off 

 

 
Alle groepen zijn aanwezig bij deze viering.  
Het beste optreden van afgelopen schooljaar wordt nog eens gepresenteerd door de groepen.  

Vieringruimte klaarzetten:   De oranje sterren 
(Renske/Anja) 

Vieringruimte opruimen:   Blue wonders (Eline) 
 

Viering presenteren:   The fire dragons (Joy) 
 

Viering presenteren:   Blue wonders (Eline) 
 

Vrij van de viering deze week: Alle groepen aanwezig 


