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 1 Di       

 2 Wo       

 3 Do     

4 Vr   Spelletjesviering 

5 Za   

6 Zo   

7 Ma    

8 Di    

9 Wo    

10 Do    

11 Vr  Viering 

12 Za    

13 Zo    

14 Ma    

15 Di    

16 Wo   Leerlingen vrij 

17 Do    

18 Vr   Groepsviering 

19 Za   

20 Zo    

21 Ma    

22 Di    

23 Wo    

24 Do   

25 Vr    Viering 

26 Za   

27 Zo    

28 Ma    

29   Di    

30 Wo    

31 Do    

                           

 
 
 

      

 

 

            

 

 

Leerlingvrije dag 

Nog even een reminder; zoals u op de eerder 

verstrekte op woensdag 16 maart hebben de 

leerlingen een vrije dag.  

 

Afspraken ouders binnen de school 

Nu de maatregelen m.b.t. corona weer zijn 

versoepeld, kunnen we u als ouder weer 

verwelkomen binnen de school. We houden hierbij de 

afspraken aan die we eerder ook al met u 

gecommuniceerd hebben: 

- Kinderen t/m groep 4 mogen door hun ouders 

naar binnen worden gebracht. Om 8.30 uur 

beginnen de lessen, dan willen we ook graag 

echt starten met de kinderen. Als het voor u 

en uw kind fijner is dat uw kind zelfstandig 

naar binnen gaat, dan is dat natuurlijk prima. 

- De kinderen van groep 5 t/m 8 komen 

zelfstandig de school binnen. Voor een korte 

mededeling aan de leerkracht kunt u even 

meelopen met uw kind. Voor gesprekken die 



 

meer tijd in beslag nemen willen we u vragen 

om een afspraak te maken met de leerkracht. 

- U mag uw kind opwachten op het schoolplein 

tot de school uit is. 

- In de week vóór de vakanties kunt u als ouder 

van groep 5 t/m 8 een ochtend mee naar 

binnen lopen. Zo kunt u zien waar uw kind in 

de klas mee bezig is en aan wel project er 

wordt gewerkt. 

- Ouders zijn weer van harte welkom tijdens de 

viering op vrijdagmiddag. Tijdens de viering 

presenteren de kinderen aan elkaar en aan u 

waar ze de afgelopen week mee bezig zijn 

geweest. Als u het leuk vindt om hier bij 

aanwezig te zijn, dan kunt u vanaf 13.40 uur 

binnen komen. Om 13.50 uur doen  we de 

deur dicht en gaan we beginnen. Op de 

kalender kunt u zien wanneer de viering is. 

Spelletjesviering, groepsviering en 

techniekviering zijn vieringen zonder ouders. 

 

  

Projecten 

De middenbouw gaat de komende periode aan de slag 

met een pilot van Green up Kids. Het doel van dit 

project is vergroening van de binnenruimtes van ons 

schoolgebouw. Met het programma wil Green up Kids 

bereiken dat kinderen met een ander oog naar de 

natuur kijken en dat als je deze goed verzorgt je daar 

voor beloond wordt. Kinderen mogen hun eigen plant 

uitkiezen en een plekje geven binnen de school. Ze 

leren over hun plant en zijn zelf verantwoordelijk voor 

de ( juiste ) verzorging van hun plant.  Met dit project 

wordt onder andere gewerkt aan de volgende 

jenaplan essenties: zorgen voor, samenwerken, 

verantwoorden, plannen en ondernemen. 

In de kleuterbouw zal worden gestart met het project 

‘In en om huis’, in de onderbouw met ‘Avontuur in de 

buurt’ en in de bovenbouw gaan de kinderen aan de 

slag rond het thema ‘Oorlogsgeheim’. 

 
Parkeren bij brengen en halen 

Onze buren hebben aangegeven dat zij overlast 

ervaren bij het halen en brengen van de kinderen. Het 

gaat om auto’s die niet juist geparkeerd staan en soms 

zelfs opritten blokkeren. We willen het contact met 

onze buren graag goed houden. Wilt u er op letten dat 

u parkeert op de parkeerplaatsen?  

 

 

2021 tegen duizenden klassen om de 

titel 'meest mediawijze klas van  

 
 
 


