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Belangrijke data 

• 15 april paasontbijt 

• 22 april Schoolreis 

• 23 april t/m 8 mei meivakantie 

 

Wat is het heerlijk zo met die zon! We maken er uitgebreid gebruik van. Lessen worden weer naar 

buiten verplaatst, zo had de bovenbouw onlangs weer beweegspelling 😊 en de onderbouw is zelfs 

naar het Juliana park gegaan om de lente te ervaren.  

Corona 

Praktisch alle corona richtlijnen zijn komen te vervallen. Gelukkig maar! 

Is er sprake van besmetting in uw gezin en test uw kind negatief op een (zelf) test, dan mag hij/zij 

naar school. Test uw kind positief dan blijft hij/zij 5 dagen in thuisquarantaine. Als uw kind na deze 

vijfde dag 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij weer naar school. 

 

NPO gelden 

De overheid heeft een flink bedrag beschikbaar gesteld voor het onderwijs zodat we extra middelen 

in kunnen zetten om te werken aan de onderwijsvertraging ontstaan door de Corona pandemie. Dit 

schooljaar hebben wij deze middelen als volgt ingezet:  

• Een extra leerkracht voor 3 dagen in de week in elke bouw. Door de vele zieke leerkrachten 

hebben we deze leerkrachten helaas weinig kunnen inzetten voor extra ondersteuning, 

maar helpen zij ons alle groepen bemand te houden. Zodat zo vaak mogelijk alle groepen 

onderwijs op school kunnen volgen.  

• Een onderwijsassistent voor 4 dagen in de week in elke bouw. 

• Extra taalstimulering voor alle onderbouw leerlingen door een vakdocent muziek. 

• Extra taalstimulering voor een selecte groep leerlingen in de midden- en bovenbouw.  

• Filosofielessen voor bovenbouwleerlingen die verrijking nodig hebben. 

• Beweeglessen voor de onderbouw. 

• Training sociaal-emotionele vaardigheden voor een selecte groep midden- en bovenbouw 

leerlingen.  

• Trainingen voor ons schoolteam in het versterken van onze onderwijskwaliteit.  

• Aanschaf van extra ipads en chromebooks.  

Volgend schooljaar zijn er nogmaals extra gelden beschikbaar, daarna is de koek op.  

 

Oekraine 



De situatie in de Oekraïne gaat ook op school niet stil aan ons voorbij. Leerlingen stellen er vragen 

over en uiteraard geven wij alle ruimte om daarover met hen in gesprek te gaan. We proberen 

zoveel mogelijk de feiten weer te geven en de angst bij de kinderen weg te nemen.  

De brede school Ondiep/Zuilen organiseert wijkbreed een inzamelingsactie voor giro 555. 

Binnenkort hoort u er meer over, maar ik wil u alvast vragen uw plastic flessen voorlopig op te 

sparen 😊  

  

Privacy voorkeuren 

In Parro kunt u controleren welke privacy voorkeuren u heeft vastgelegd voor uw kind(eren). We 

houden zo goed mogelijk in de gaten dat we ons hieraan houden. Soms maken we een fout, of glipt 

er toch een leerling door het beeld, wilt u het ons dan laten weten, dan zetten we dat recht. 

Eind april wordt er een nieuwe promotiefilm gemaakt. Deze wordt op onze website geplaatst. Mocht 

u niet willen dat uw zoon/dochter hierop te zien is, dan kunt u dat aangeven onder de optie 

'beeldmateriaal Website'.  

 

Nieuws uit de groepen 

Onderbouw  

 

We beleven de lente in de onderbouw! Wat 

gebeurt er in de lente met de vogels, de 

bloemen en de bomen? 

 

We zingen liedjes, krijgen muziekles van een 

vakdocent, knutselen over de lente en leren 

nieuwe woorden. We zijn naar het Julianapark 

geweest en hebben daar geroken, gekeken en 

beleefd hoe de lente eruitziet. En als klap op de 

vuurpijl schijnt de zon ook al een aantal weken! 

Laat de lente nog maar even duren. Wij 

genieten van dit thema!:-) 

 

 

 

 
 Middenbouw 



 

De week van de lentekriebels krijgt aandacht in 

de middenbouw. We hebben het gehad over ja-

gevoelens, nee-gevoelens en twijfel-gevoelens. 

We praten over onze grenzen en kijken en 

praten over het klokhuis filmpje; 'je lijf is van 

jou'. Daarnaast zijn de kinderen thuis in gesprek 

gegaan over hun geboorte en op school hebben 

zij hun eigen geboortekaartje gemaakt. Je kan 

zien aan de kinderen dat hun zelfvertrouwen 

groeit op het moment dat ze meer leren over 

hun eigen leven. Het was een mooie week! 

Bovenbouw  

Afgelopen woensdag was het dan zover. Na een 

week lang verschillende hints openen en 

speculeren wie het kan zijn, kwam Professor 

Eelco Hoving bij ons op bezoek. Een uur lang 

vertelde hij over zijn vakgebied: 

kinderneurochirurg in het Prinses Máxima 

Centrum in Utrecht. Eelco behandelt kinderen 

met een tumor in het zenuwstelstel. 

Tussendoor mochten de kinderen vragen 

stellen. De vragen varieerden van ‘heeft u een 

vrouw of kinderen’ tot ‘hoe verloopt een 

operatie en is een tumor altijd te genezen?’. Na 

de les bleek dat aardig wat kinderen 

geïnspireerd waren om dokter te worden. 

Volgend jaar weer een nieuwe professor! 

 

 

 

 
Schaken is tegenwoordig heel populair in de 
bovenbouw. 
Het wordt veel gespeeld en dat is heel fijn. 
Schaken is ook leerzaam dus we leren er ook 
een beetje van :) 
Het begon toen we een schaaktoernooi gingen 
organiseren. Toen ging iedereen oefenen en 
oefenen en toen kwam iedereen er achter dat 
het heel leuk was. Na het schaaktoernooi 
gingen veel mensen apart schaken en zo is het 
een trend geworden. De Zeemonsters waren 
iets minder in geïnteresseerd, maar na het 
schaaktoernooi werden ook zij meer in 
geïnteresseerd. Het schaken was eerder al een 
trend, maar toen is het overgewaaid. 
Nu is het dus weer terug. 
Groeten van de Garnalen 
 

 

 

 



 


