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Belangrijke data 

• 1 april paasontbijt 

• 5 april tweede paasdag, alle kinderen vrij 

• 22 april ruilboekenmarkt 

• 23 april Koningsspelen, afscheid nemen van schoolgebouw 

• 24 april t/m 9 mei vakantie 

• 13,15 mei hemelvaartvakantie 

 

We zijn allemaal blij weer op school te zijn met de kinderen en genieten hier volop van. Er 

wordt hard gewerkt door de kinderen en het team. We moeten wel weer even wennen dit 

samen te doen. Het is leuk en soms ook lastig. Het betekent dat je weer rekening moet 

houden met veel anderen.  

In de klassen daalt langzaamaan de rust weer in en ontstaat een fijne werksfeer. In de 

middagen besteden we weer aandacht aan project en er is veel ruimte voor De Vreedzame  

School. 

Op het schoolplein merken we dat zowel kinderen als volwassenen wat eerder geïrriteerd of 

boos zijn. Soms verbaast het ons wat de kinderen naar elkaar roepen maar zien en horen 

volwassenen dat ook doen. De taal die we dan horen is erg creatief maar vaak ook 

kwetsend. Wij gaan hier de komende tijd wat meer op letten, het zou fijn als jullie dat thuis 

ook willen doen. Dan wordt het een stuk gezelliger. 

De afgelopen weken hebben we de Cito toetsen afgenomen bij de kinderen. De resultaten 

zijn wisselend. Bij de ene leerling zien we onderwijsvertraging, bij de andere juist een 

voorsprong en weer een ander ontwikkelt zich volgens zijn eigen groeicurve. De komende 

periode onderzoeken we hoe we ons onderwijs zo inrichten dat we aan al de verschillende 

onderwijsbehoeftes tegemoet kunnen komen. Gelukkig heeft het OC&W voor de komende 2 

jaren een flink bedrag beschikbaar gesteld. Samen met de MR bekijken we hoe we dit 

bedrag op de juiste manier kunnen besteden.  

 

 

Ruilboekenmarkt op donderdag 22 april 
 
Op donderdag 22 april organiseren we een 
ruilboekenmarkt op school. Boeken die leerlingen 
niet meer willen lezen en niet meer willen houden 
mogen op 19 april mee naar school. Op 22 april 
mogen leerlingen per groep boeken uitkiezen en 
meenemen naar huis. Zo kunnen ze fijn lezen in de 
meivakantie! 
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Nieuwbouw 

 

10 april is ons schoolgebouw opgeleverd. Op wat kleine klusjes na, is het gebouw ‘af’.  

Eind deze week wordt ook het schoolplein opgeleverd. 

Inmiddels zijn we druk bezig het gebouw in te richten. Komende week beginnen we ook met 

het inpakken van het materiaal in ons huidige gebouw. 

23 april nemen we afscheid van onze tijdelijke locatie en wijden we op gepaste wijze het 

nieuwe gebouw in. In de meivakantie zullen alle spullen verhuisd worden. Na de vakantie 

starten we in het nieuwe pand. 

We zijn hard aan het nadenken om u op een Coronaproof manier een rondleiding te geven 

in het gebouw. Hieronder alvast een sfeer impressie. 
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Vanaf mei is het ook mogelijk de gymzaal te huren. Hij wordt verhuurd aan verenigingen die 

er op structurele basis gebruik van willen maken. Bent u of kent u iemand die geïnteresseerd 

is, dan kunt u contact opnemen met school.  
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Corona  

 

De afgelopen periode is het relatief rustig geweest rondom Corona. Er hebben geen nieuwe 

besmettingen plaatsgevonden. 

Helaas komt het wel regelmatig voor dat een leerkracht of leerling in tijdelijke quarantaine 

moet en zich moet laten testen. Mocht uw kind thuisblijven omdat het klachten heeft die 

passen bij het beeld van Corona is het toch mogelijk om onderwijs te volgen. De leerling kan 

dan inloggen op zijn gmail account van school en live de instructies volgen die door de 

docent gegeven worden. Dit zal dan gelden voor de vakken spelling, rekenen en begrijpend 

lezen (nieuwsbegrip). De lessen kunnen vervolgens gemaakt worden in Gynzy of voor 

begrijpend lezen via basispoort. Zo kan een leerling toch les krijgen op afstand en in contact 

blijven met de klas.   

Wij leven op school nog steeds alle afspraken vanuit de overheid na. Hopelijk kunnen die 

binnenkort wat meer versoepeld worden.  

 

Nieuws uit de groepen 
 

De Wonderstralen en Dromenvangers  

 
Bij de wonderstralen en de Dromenvangers 
wordt er volop gewerkt en gespeeld over de 
lente en Pasen. Er worden veel eieren 
geknutseld, mandjes geschilderd en 
eierdopjes gemaakt. Ook zingen we over 
de lente en tellen we eieren. Hoeveel heeft 
de kip er iedere dag gelegd? Bij de 
Wonderstralen leren de kinderen al om 
regelmatig aan tafel een werkje te maken 
en bij de Dromenvangers zijn de kinderen 
volop bezig met klanken, woorden, zinnen 
en letters.  Ze hebben ook nog zelf bedacht 
om een bloemenwinkel in de klas te maken! 
Wij zijn voorlopig nog niet klaar met de 
lente! Er valt nog heel veel meer te doen, 
ontdekken en te leren:-) 
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De Avonturiers 

 

 
De laatste weken besteden we wat meer 
aandacht aan dramalessen. De kinderen 
krijgen een situatie en bedenken hier een 
kort toneelstukje omheen. Deze week 
kregen de kinderen een andere opdracht. 
Pak de themawoorden van taal erbij en kies 
één of meerdere woorden uit die 
terugkomen in het toneelstuk. Mooi om te 
zien hoe creatief iedereen is!   

 
De Alpinisten 

 

 
Afgelopen week was het de week van de 
lentekriebels. De kinderen van de Alpinisten 
vonden het een leuke maar ook spannende 
week.  
Er werd veel gelachen rondom de thema’s 
maar ook waren de kinderen erg 
nieuwsgierig. Dit bleek ook uit de vragen 
die de kinderen (anoniem) in de vragenbox 
stopten. De vragen gingen veelal over de 
puberteit en hoe met de veranderingen in 
hun lichaam en mood swings om te gaan. 
We hebben mooie en open gesprekken 
gehad en de kinderen hebben veel geleerd. 
Het was een zeer geslaagde week.  
 
  

 


