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AGENDA
 22 t/m 26 februari
3 t/m 17 maart
25 maart
26 maart
29 maart t/m 1 april
29 maart
1 april
2 april

DIRECTIENIEUWS
C h e c k  u w  m a i l

Wat fijn dat bijna alle kinderen weer op school zijn. Wij
doen er alles aan om dit veilig en voor de kinderen met zo
min mogelijk beperkingen, te laten slagen. We kunnen
nu geen vervanging voor een groep zetten. Of kinderen
deels opvangen. Blijft u daarom elke avond en in de ochtend
om 7.45 uur de mail checken. Het is op dit moment niet
vanzelfsprekend dat de kinderen altijd naar school kunnen.
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Voorjaarsvakantie
IEP-toetsen groep 3 t/m 7
Nieuwsbrief
Groep 3 t/m 8 verslag mee naar huis
Ouder/kind gesprekken via Teams
MB-1, MB-2 en MB-3 naar het Kinderboekenmuseum
Paasviering
Goede Vrijdag (geen school)

Na de voorjaarsvakantie beginnen wij vanaf woensdag 
3 maart met toetsen. Alle kinderen van groep 3 t/m 7 maken
de IEP middentoets. Zo krijgen wij een goed beeld van hoe elk
kind er nu voor staat. Op advies van het IEP-team van Bureau
ICE maakt groep 8 geen middentoets, maar zal later dit jaar
wel de IEP eindtoets maken. Op vrijdag 26 maart krijgen
alle kinderen van groep 3 t/m 8 een verslag mee. In de week
van 29 maart volgen de ouder/kind gesprekken via Teams. U
krijgt hiervoor een uitnodiging.V e r k e e r s v e i l i g h e i d

De verkeerssituatie tijdens het halen en brengen van de
groepen die van de BSO ingang gebruikmaken, is op dit
moment niet veilig genoeg. Wij doen een beroep op alle
ouders om te letten op de veiligheid en wij zullen zelf ook
maatregelen treffen om de situatie veiliger te maken.
Kinderen die op een later tijdstip op school komen, melden
zich via de hoofdingang.

I E P - t o e t s e n

N a s c h o o l s e  s p o r t

De aankomende periode is er geen naschoolse sport. Dit
heeft te maken met het feit dat wij veel sporten niet veilig
kunnen faciliteren. Zodra dit weer kan, gaat alles in
de volgende periode weer van start.



BOUWENNIEUWS
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De leerlingen van groep 8 krijgen extra

ondersteuning om goed voorbereid naar de

middelbare school te gaan.

Wat fijn om alle kinderen weer in de school te zien. Gezellige
geluiden in de groepen en de gangen. De meeste kinderen
zijn blij om weer in de groep te zijn, al is het ook wel weer
een beetje wennen. Leerkrachten met mondkapjes, afstand
houden en denken aan je eigen bubbel. Iedere gang in zijn
eigen bubbel. Soms lastig als je daardoor je vriendje of
vriendinnetje even niet ziet tijdens het buitenspelen, maar
wat pakken alle kinderen het goed op. Super! In de
bovenbouw zijn wij bezig met het thema zoogdieren, maar
we hebben ook gebruikgemaakt van het geweldige weer om
een onderzoek te doen naar sneeuw. Wat is sneeuw?
Waarom is sneeuw wit? Waarom sneeuwt het niet altijd als
het koud is? Wat is een ijspegel en hoe lang doet een ijspegel
erover om te smelten? Wat was het geweldig om iedereen zo
heerlijk in de sneeuw en op het ijs te zien spelen. We
hopen dat iedereen straks gaat genieten van een
welverdiende vakantie en dat we er dan na de vakantie
weer gezellig voor gaan met z'n allen.

D e  d i r e c t i e :  N i c o l i n e  e n  Y v o n n e

B o v e n b o u w

I n z e t  c o r o n a s u b s i d i e

Let op, zoals al eerder gecommuniceerd per mail is er vrijdag
19 februari géén margedag. Wij geven die dag gewoon les.

M i d d e n b o u w

zelfrijdende auto en schuifdeuren gebouwd bij de Young
Engineers wat weer super leuk was. Vergeet niet thuis
lekker veel te lezen en te oefenen met het klokkijken en de
verhaaltjes sommen. Voor groep 3 staan er nieuwe lijsten in
Bloon. Nog een verzoekje aan de ouders van groep 3: graag al
het schoolwerk van jullie kinderen weer mee naar school
geven.

G e e n  m a r g e d a g

De coronasubsidie die wij na de eerste lockdown hebben
ontvangen, gebruiken wij om kinderen te ondersteunen.
Drie leerkrachten hebben een tijdelijke uitbreiding gekregen
om kinderen die al extra zorg kregen, te ondersteunen. Na de
middentoets van de IEP zullen wij het plan uitbreiden en
voor alle kinderen die dat nodig hebben een plan op maat
maken. Wij hebben ook een speciaal spellingsprogramma
gekocht dat ingezet wordt voor alle kinderen. Groep 8 krijgt 

na de voorjaarsvakantie extra ondersteuning om goed
voorbereid naar de middelbare school te gaan. Voor volgend
schooljaar is er door de minister van onderwijs ook extra
geld beschikbaar gesteld.

Wat was het leuk om eindelijk weer naar school te mogen en
elkaar weer te zien. We hadden elkaar heel veel te vertellen.
Het schoolplein zag er prachtig uit met al die sneeuw en het
zonnetje. We hebben lekker kunnen sleeën en glijden in de
sneeuw. We zitten weer goed in het ritme en de kinderen
werken hard aan de kosmische opdrachten. Er zijn heel veel
verschillende zoogdieren uitgekozen om informatie over op
te zoeken en er wordt enthousiast aan de muurkranten
gewerkt. Groep vijf is als het goed is in de thuiswerkperiode
al aan hun boekverslag begonnen. Na de voorjaarsvakantie
worden deze gepresenteerd, sommige groepen zijn hier al
mee begonnen. De middenbouw heeft deze week een
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We hebben ook gebruikgemaakt van het

geweldige weer om onderzoek te doen naar

sneeuw. Wat is sneeuw?

O n d e r b o u w

Wat super dat we de kinderen weer mochten ontvangen
na deze lange periode! We startten gelijk met heel
bijzonder weer, sneeuw!  

We hebben deze weken gewerkt aan het thema kikker is
verliefd. 

De meeste kinderen kwamen goed ingepakt naar school.
Met sjaal, muts en wanten/handschoenen. Voor de
kinderen zijn wanten makkelijker aan te trekken dan
handschoenen. Het is handig om de meegegeven
winterattributen te voorzien van naam. Wij kunnen
namelijk niet constant op alle spullen letten en helaas
raakt er dan weleens iets kwijt. Een handige tip is om
wanten aan een koord vast te maken en dit koord door de
mouwen te halen, zodat ze niet weg kunnen raken.

TEHATEX
In de periode dat er even geen tehatex lessen op school waren, heb ik voor de midden- en bovenbouw een tekenles online
gezet en voor de onderbouw een vogelknutselles. Gelukkig gaan de lessen op school weer door, heel fijn om de kinderen
allemaal weer te zien en samen met ze te werken.

De middenbouw leerde gezichten tekenen en Jinte heeft
eerst haar pop getekend en daarna haar hele gezin!

De bovenbouw kreeg een les over perspectief tekenen
van ijsschollen en kloven. Deze kloof is door Willemijn
getekend, super!

M a r i e k e



Boekenpluim voor de onderbouw:  
Een vriend als geen ander, geschreven door Oliver Scherz
Hikke is een eekhoorn en een echte verzamelaar. Op een dag rolt hij van een steile helling. Als hij opkijkt,
ziet hij dat hij tegen een grote wolf is gebotst! Als hij beseft dat de wolf gewond is, besluit Hikke hem te
helpen. Het wordt het begin van een bijzondere vriendschap, die niemand begrijpt. Want iedereen in het
bos weet zeker dat een wolf nooit de vriend van een eekhoorn kan zijn...

Boekenpluim voor de middenbouw: 
Rosa Parks, geschreven door Lisbeth Kaiser
Dit prentenboek is onderdeel van de serie ‘Van klein tot groots’, waarmee kinderen én volwassenen de
levensverhalen ontdekken van belangrijke vrouwen uit de wereldgeschiedenis. Elk deel laat zien hoe een
klein meisje met een grote droom opgroeide tot een sterke vrouw met grootse ideeën. Vanaf 6 jaar.

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
De geheimen van winterhuis hotel, geschreven door Ben Guterson
 Elizabeth keert terug naar Winterhuis Hotel, het hotel van haar grootvader. Het is er fantastisch, maar het
is ook een hotel met een duister verleden, vol raadsels en geheimen. Midden in de nacht hoort Elizabeth
iemand wegrennen. Er is ingebroken. Elizabeth en Freddy vermoeden dat er iemand op zoek is naar de
geheime gangen van Winterhuis. Waarom? Wat – of wie – is daar verborgen? 

MOESTUIN
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Er is veel werk verzet in de schooltuin.
Laat het nieuwe tuinseizoen maar

komen!

De afgelopen maanden hebben José, Jurgen en ik een hoop gedaan in de
tuin. Het voormalige kippenhok is nu echt klaar als minimoestuin nu het
golfplatendak verwijderd is (zie foto). Vanaf maart gaan we ook weer met 
de onderbouw deze minimoestuin in. We hebben de moestuin onkruidvrij
gehouden, evenals de ‘tussentuin’, het talud tussen het achterweitje en het
voorweitje. We zijn van plan er een bijen- en vlinderrijke plek te maken.
Intussen zijn ook daar allerlei fruitbomen en fruitheesters geplant: er staat
een perenboom, een kers, een vlier, aalbessen en kruisbessen. Dat wordt
smullen! We hebben nieuw kindergereedschap besteld, zaad- en plantgoed
en in maart komen er nog wat kruidenplantjes. Laat het nieuwe tuinseizoen
nu maar komen! De vogels hebben door de winterkou en de sneeuw nu 
wel erge honger gekregen. Geef ze af en toe wat speciaal vogelzaad,
vogelpindakaas of vetbollen.

A n o u k

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Wat fijn dat ook de mediatheek weer open is. Helaas nog wel zonder alle hulpouders, maar ik zorg ervoor dat
kinderen toch boeken kunnen lenen. Van een uitgeverij hebben we een gratis e-book aangeboden gekregen,
misschien leuk voor de voorjaarsvakantie. Het boek heet 'Een vreemde vogel in de klas' en is geschreven op 
AVI E5, maar is natuurlijk ook leuk als voorleesboek. Een boek voor alle leerlingen dus! 

https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/2021/02/Een_vreemde_vogel_in_de_klas.pdf

A s t r i d


