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Agenda 

Maandag 21 maart 
Woensdag 23 maart 

Planetarium op school! 
Studiedag voor de leerkrachten. De leerlingen zijn vrij! 

 

Hiep hiep hoera! 
Gefeliciteerd en  

een fijne dag! 

19 maart 
22 maart 

Michael 
Finn N. 

Groep 5 
Groep 8 
 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Studiedag 
Woensdag 23 maart is er een studiedag voor de leerkrachten.  
De leerlingen zijn deze dag vrij! 

 
Een mooi bericht… 
Juf Maaike is zwanger en zal eind augustus bevallen van  
haar tweede kindje!  
Dat betekent dat zij tot de zomervakantie voor groep 5 zal 
staan. Haar verlofperiode zal aansluitend aan de 
zomervakantie zijn.   
 

Planetarium 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben de afgelopen 
periode met 4XWijzer gewerkt aan het thema ‘De Ruimte’. 
Als afsluiting komt er maandag 21 maart in het speellokaal 
een echt planetarium.  
In een opblaasbare koepel krijgen de leerlingen een 
interactieve voorstelling. Naast de informatie die zij krijgen 
over dit onderwerp zien zij ook de prachtige beelden uit 
het heelal. 

Dit is natuurlijk niet alleen interessant voor de leerlingen uit de groepen 3 en 4.  
Ook de leerlingen uit de andere groepen zullen hier maandag een workshop krijgen.  
 
Landelijke pannenkoekendag 
Vandaag hebben de leerlingen uit de groepen 
1 tot en met 8 heerlijk met elkaar, bij de lunch 
een pannenkoek gegeten. De bedoeling van 
deze dag is dat kinderen in contact komen met 
ouderen. Wij hebben er een les aangekoppeld 
over de herkomst van de ingrediënten en het 
bereiden van deze overheerlijke traktatie. 
Ouders bedankt voor het bakken! 



Hulpactie Oekraïne. 
Vorige week vrijdag zijn er 42 dozen met kleding en schoenen naar de 
stichting Christian Refugee Relief gebracht! 
De stichting heeft de hulpgoederen naar de grens van de Oekraïne 
vervoerd. 
Wat een prachtige opbrengst! Ouders dank je wel! 
 

De flessenactie ging deze week nog door!  
Net als vorige week hadden de leerlingen zoveel flessen 
meegenomen dat er twee rolcontainers gevuld konden 
worden. Wat een bemoedigend resultaat! 
De flessen zijn ingeleverd bij de verschillende 
supermarkten. 
Daarnaast heeft Stichting Meer Primair voor elke leerling  
een euro geschonken als bijdrage aan de actie. 
Het totaalbedrag is nog niet precies bekend, dat hoort u 
volgende week.  
Oudervereniging nogmaals dank voor jullie hulp! 
 

 
Van een ouder, zij is kapster, is het aanbod gekomen om kinderen, ouders en leerkrachten te 
knippen. Dit zal plaatsvinden op woensdagmiddag 11 mei.  
Wij zijn nog op zoek naar ouders die ook werkzaam zijn in de beauty-branche, zodat we er een 
soort van beautymiddag van kunnen maken. Bent u bijvoorbeeld kapster, nagelstyliste of kunt u 
iets anders, wat hier mooi bij aansluit én wilt u deelnemen aan deze actie, meld u zich dan bij Lilian 
Schuurman. Het bedrag dat hiermee ophaald wordt, is ook voor het goede doel! 
Wat een mooi initiatief. Houd uw Parro-app in de gaten als u hier gebruik van wilt maken. 
 

Kunstmaand 
Gisteren hadden de groepen 1 tot en met 6 helaas al weer de laatste kunstles onder begeleiding 
van Willem en Michiel Bakkum.  
De lessen voor de groepen 7 en 8 waren vorige week al afgerond. 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben van hardschuim mooie kunstvoorwerpen gemaakt.  
Deze kunstobjecten hebben zij beschilderd met donkere en lichte kleuren. 
De groepen 3 en 4 hebben hun piepschuim Cobra-koppen karakter gegeven door ze te 
beschilderen. 
En de groepen 5 en 6 hebben hun linoleum-snedes afgemaakt en afgedrukt.  
We kijken terug op een serie kunstlessen anders dan anders, waarin de leerlingen kennis hebben 
gemaakt en gewerkt hebben met onbekende uitdagende technieken. 



 Expositie 
Helaas konden we nog geen expositie organiseren, waarbij 
we alle ouders tegelijk konden uitnodigen. 
Maar… we hebben wel de werkstukken tentoongesteld, 

zodat u deze kon bekijken voor- of na het rapportgesprek.  
Nog niet alle werkstukken waren af, maar u kreeg al wel 
een goede indruk van de verschillende kunstobjecten die 
de leerlingen gemaakt hebben.  
De resultaten zijn fantastisch om te zien. 
Meer foto’s vindt u op Parro. 
 

Corona maatregelen 
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet besloten om de Corona-maatregelen 
verder te versoepelen. Corona is echter nog niet weg. Er zullen nog steeds 
ouders en kinderen ziek worden van corona. 
 

Op school blijven dan ook de volgende basisadviezen gelden:  
- Was regelmatig je handen. 
- Hoest en nies in je elleboog.  
- Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test. 
- Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht. 
- Houd rekening met elkaar. Houd afstand als iemand daar om vraagt. 

 

 

 

 

Verder geldt voor iedereen met klachten: blijf thuis en doe een zelftest.  
Is de uitslag positief? Maak dan een afspraak voor een test bij de GGD en ga minimaal 5 dagen in 
isolatie. U of uw kind mag weer naar buiten als er de laatste 24 uur geen klachten meer zijn.  
Het advies om standaard twee keer per week een zelftest af te nemen, komt te vervallen.  
Wel blijft het advies om bij klachten een zelftest af te nemen.  
Om die reden wordt er vanuit school nog zelftesten verstrekt aan leerlingen. 
Om overschotten op school en thuis te voorkomen, worden de zelftesten nu in aantallen en niet 
meer per leerling besteld.  
Wilt u nieuwe zelftesten ontvangen, wilt u dit dan aangeven bij de groepsleerkrachten of laat uw 
zoon/dochter hier om vragen. De testen worden dan meegeven aan uw zoon/dochter. 
 
Tot slot nog schoolspecifieke afspraken: 
- Het is wel weer mogelijk dat kinderen zelfgemaakte traktaties meenemen om hun verjaardag te  
  vieren.  
- We blijven terughoudend bij het toelaten van ouders in de school. 
   Alle leerlingen gaan zelfstandig naar binnen. Dat betekent dat ouders ’s morgens en ‘s middags  
   niet mee de school in gaan. Ouders van kleuters die voor het eerst naar school gaan en ouders 
  die een afspraak hebben met een leerkracht, zijn daarop een uitzondering. 

Ik wens u een fijn weekend. Lilian Schuurman  
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest

