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Datum Activiteit 

15 maart Start Cito midden toetsen 

19 maart Pannenkoekdag 2021 

31 maart Studiedag; leerlingen vrij 

 
Geachte ouders, verzorgers,  

De week is weer voorbij gevlogen. Iedereen 
vindt langzaam zijn draai weer terug en we 
zijn inmiddels ook meer gewend aan alle 
maatregelen en het snottebellenbeleid. Het 
snottebellenbeleid is en blijft lastig, omdat de 
effecten ervan zo groot zijn voor iedereen.   

Deze week ontving ik het bericht dat 2 collega-
scholen in de regio vanwege 
coronabesmetting dicht moesten blijven. 
Inmiddels heeft een derde school een groep 
naar huis moeten sturen. De effecten van een 
schoolsluiting ten gevolge van corona zijn 
uitermate vervelend; er moet thuisonderwijs 
worden geboden (ervan uitgaande dat de 
leerkracht zelf geen corona heeft) en het is 
nog maar de vraag of de school noodopvang 
kan bieden in een dergelijke situatie. Ik wil 
dan ook, samen met u, voorkomen dat ons dit 
overkomt!  

Deze week werd bekend gemaakt dat de 
zwemlessen heropgestart mogen gaan 
worden. Op dit moment zijn wij in overleg met 
het zwembad om te kijken of en hoe wij de 
zwemactiviteiten coronaproof kunnen gaan 
vormgeven. Ik kom dan volgende week ook 
nog terug op dit onderwerp.  

Volgende week woe 17-03 a.s. hebben wij 
Open Dag. Helaas is in het deze coronatijd niet 
mogelijk om de school zomaar even binnen te 
lopen zoals eigenlijk de gewoonte is bij een 
Open Dag. Tijdens de Open Dag mogen wij wel 
ouders/verzorgers rondleiden van een bijna 4-
jarige of vanwege verhuizing. De rondleiding is 
op afspraak, duurt ongeveer 30 min. en per 
afspraak mag er maximaal 1 gezin deelnemen. 
Wij organiseren tevens een digitaal 
vragenmoment via Google Meet. N.b. Het is 
ook mogelijk om op een andere dag dan de 
Open Dag een rondleiding te organiseren. Een 
afspraak is snel gemaakt. 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de 
poster van de Open Dag. Ik zou het zeer op 
prijs stellen als u de poster van de Open Dag 
op uw eigen social media (Facebook, 
Instagram, Twitter, TikTok, What’s app etc.) 
zou willen delen. Daarmee genereren we 
zoveel mogelijk bekendheid! Dank alvast voor 
het delen!  

Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 
Hallo Wereld: 
Heden/Verleden/Toekomst. 

We zijn gestart met Hallo Wereld met dit 
thema. We gaan in dit thema kijken naar de 
tijd in alle aspecten. Vanuit verhalen, liedjes 
en filmpjes van vroeger en nu gaan we met de 
kinderen de betekenissen van tijd verkennen. 
Tijd die was, tijd die is en tijd die komen gaat. 
Zo is jong/oud een mooi aspect van tijd. Wat 
gebeurt er in deze tijd? Heeft jong de 
toekomst, en is oud uit de tijd? Door historisch 
tijdsbesef kunnen kinderen gebeurtenissen 
plaatsen in de tijd en vergelijken met het nu. 
We leven in het nu, maar er is altijd een 
verleden. Wat moeten we met het verleden? 
Wat is belangrijk voor de toekomst? Dit zijn 
mooie begrippen om de betekenis met de 
kinderen te gaan zoeken. Door het lesaanbod 
van verhalen, gedichten, liedjes, filmpjes en 
de werkvormen hopen we ook de 
verwondering te zoeken. Wat doet tijd met 
jezelf. 

Juf Sevda, Juf Jantje en juf Hennie. 
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Pannenkoekdag: 
De planning op de dag zelf: 
10.15-10.30 Aantal leerlingen van groep 7/8 
zetten versierde potjes met kaarsjes neer. 
10.30-10.50 Groep 1, 2 en 3.  
Zij geven de placemats aan een 
personeelslid/bewoner en maken stoepkrijt 
tekeningen voor de bewoners. (Voor stoepkrijt 
wordt gezorgd)  
10.50-11.10 Groep 4, 5 en 6.  
Zij geven de zelfgemaakte slinger en zingen 
Oudhollandse kinderliedjes. We laten het 
stoepkrijt liggen, dus daar kan ook deze groep 
mee bezig.  
11.10-11.30 Groep 7 en 8.  
Zij verzamelen de potjes, maken ook wat extra 
krijttekeningen en geven de potjes aan de 
bewoners.  
 
Rond 12.00 krijgen alle kinderen één 
pannenkoek met stroop of poedersuiker. 
Groep 7/8 helpt hierbij. Dit is niet afdoende 
als lunch dus geef uw kind ook nog een 
boterham en drinken mee. 
 
Jarigen: 
Woensdag 17 maart wordt Lizzy 10 jaar. 
Vrijdag 19 maart wordt Charlene alweer 5. 
Alvast van harte gefeliciteerd dames en een 
fijne dag. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


