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Belangrijke data
• 14 maart week van de lentekriebels
• 22 maart studiedag, alle kinderen vrij
• 15 april paasontbijt
• 22 april Schoolreis
• 23 april t/m 8 mei meivakantie
Corona
Versoepelingen vanaf de krokusvakantie:
•
•
•
U bent weer van harte
welkom om met uw
zoon/dochter mee naar
binnen te komen in de
ochtenden.
's Middags kunt u uw kind
ophalen op het schoolplein.

•
•
•

1,5 meter afstand vervalt
Het dragen van een mondneusmasker vervalt
Versoepeling ouders in de school. Ouderavonden,
oudergesprekken en open dagen zijn toegestaan.
Cohortering is vervallen. We kunnen dus weer met de
andere bouwen gaan samenwerken.
Aanpassingen in pauzebeleid is vervallen. We kunnen
dus weer met de andere groepen gaan buitenspelen.
Bij een corona besmetting is de quarantainetijd verkort.
U blijft dat 5 dagen binnen en als u dan 24 uur
klachtenvrij bent, mag u weer naar buiten.

Zelftesten
Preventief zelftesten blijft nog steeds van belang. Het advies blijft voor de groepen 6, 7 en 8 en
personeelsleden om 2 keer per week preventief een zelftest te doen. Ook als er geen klachten zijn
en ook als deze personen gevaccineerd/geboosterd zijn. Alleen personen die minder dan 8 weken
geleden positief getest zijn, zijn uitgezonderd: voor hen is preventief testen niet zinvol.
Daarnaast vragen wij u natuurlijk altijd een zelftest te doen bij uw kind in geval van klachten
kenmerkend voor Corona.

Lerarentekort
Helaas kampen we nog steeds met een zeer groot lerarentekort. Dat beeld zien we niet alleen op
onze school, maar is een landelijk probleem. In de grote steden heeft momenteel 14% van de
groepen geen vaste leerkracht. Bij ons op school betekent het dat het nog steeds praktisch
onmogelijk is om vervanging te vinden wanneer een leerkracht afwezig is. We zullen u helaas nog

regelmatig moeten vragen uw kind thuis te houden. Houd u in de ochtend Parro goed in de gaten,
daar zullen we u melden wanneer er sprake is van een zieke leerkracht.

Week van de lentekriebels

Na de krokusvakantie starten we met de week van de lentekriebels. Benieuwd waar we het over
gaan hebben? U kunt informatie vinden via deze link: Thema Week van de Lentekriebels 2022: Je lijf
is van jou

Nieuws uit de groepen
Onderbouw
Na de krokusvakantie starten we in de
onderbouw met een nieuw thema: "Wij
beleven de lente."
Als opening zullen we een lente wandeling gaan
maken met de kinderen in het Julianapark. Wat
zie je allemaal in de lente? Wat kom je tegen?
We maken van de huishoek op het leerplein
een onderzoekhoek. Wat valt er allemaal te
ontdekken rondom dit thema? De kinderen van
de drie groepen ontmoeten elkaar dan op het
leerplein om samen te spelen en van en met
elkaar te leren. Op knutsel gebied maken we
een gezamenlijke collage over de lente. Ook
gaan we uiteraard volop met elkaar zingen en
bewegen op muziek rondom dit thema.

Als afronding van het thema gaan we met de
Koralen, Pijlstaartroggen en Dolfijnen naar het
Vogelnest om daar de lente te beleven. Daar
hoort u later nog wat meer over.

Middenbouw

Deze periode stond in het teken van de cito
toetsen. Het was soms best lastig om steeds
een moment te vinden dat iedereen er was en
dat de kinderen er klaar en uitgerust voor
waren. Om een beetje te compenseren voor dit
harde werken, hebben we 's middags veel
samen gespeeld en gebouwd. Het was een
gezellige wanboel (zie foto).

De Witte Haaien hebben gewerkt aan de tijd
van Ontdekkers en Hervormers. Zij hebben zich
geconcentreerd op de ontdekkingsreiziger
Columbus en de hervormer Luther. We hebben
landkaarten gemaakt, een naamdicht (een
acrostichon, google maar) en een presentatie
over het leven aan boord van een zeilschip. De
Tijgerhaaien zijn aan de slag gegaan met de tijd
van Steden en Staten. Ze zijn op bezoek
geweest in de Jacobikerk, die qua bouwstijl
goed past bij dit tijdvak. Ze werden rondgeleid
door mensen van de kerk die veel wisten over
het gebouw. En juf Thelma en juf Femke
hebben samen een vlog gemaakt over Utrecht
in de tijd van steden en staten. Wist u
bijvoorbeeld dat er nog een klein stukje van de
oude stadsmuur overeind staat?
Bovenbouw
Advies stress
Je hoeft je geen zorgen te maken over je
advies, want er is geen hoog of laag, het enige
verschil is dat je met een niveau zoals Lwoo je
meer met je handen werkt en met niveaus
zoals Atheneum meer uit boeken. Alsnog zijn er
veel mensen die wel stress hebben, omdat ze
bang zijn dat hun niveau omlaag is gegaan.
[Ramona]
Zelf was ik ook een van die mensen die een
beetje stress had, omdat ik eerst op VMBO
Basis zat en nu naar TL ben gegaan. Dat is 2
niveaus hoger, ik ben super trots op mezelf!
[Frederique]
Ik was een van de personen die niet echt veel
stress had, omdat ik al wel een inschatting had

Filosofie
Filosofie is een extra vak voor een bepaald aantal
kinderen. Maar wat doen we nou precies bij filosofie
en wat is het nut ervan? Bij filosofie moet je verder
denken dan je in eerste instantie denkt. Dus we
denken verder.
We stellen zelf vragen die we als groep willen
beantwoorden het zijn vragen waar je nooit bij stil
staat zoals: Wat is een goed antwoord. We
beantwoorden ook dilemma's en moeilijke
stellingen. Wat is het nut van filosoferen eigenlijk?
Het nut is dat je verder denkt. Daarmee laat je je
hersenen kraken dus een oefening voor je hersenen.
Het belangrijkste van allemaal is hoe we het hebben
ervaren. Iedereen was zeer tevreden en vond het
vooral een leerzame sessie.
Amin

over mijn niveau. Zelf ben ik er ook tevreden
over. Ik had geen stress maar ik wou gewoon
heel graag weten wat mijn advies was.
[Hailey]
Onze meester en juf hebben heel erg veel tijd
en aandacht in alle adviezen gestoken en zijn
trots op ons. Alle ouders zijn heel tevreden en
blij net als de leerlingen!

