
  

 
 

9 februari 2022 
 

AGENDA 
 

15 februari   Groep 8 proeftoets Eindtoets 

16 februari   Nieuwe datum: rapporten mee 

17 februari   Muziek Culturele Vorming 

18 februari   Mozaïek-brede studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

21 t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 

28 februari   Nieuwe datum: Start 10-minutengesprekken 

  2 maart   Hoofdluiscontrole 

  2 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

  4 maart   Leerlingenraadvergadering 

10 maart   Muziek Culturele Vorming 

11 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

18 maart   Groep 6 bakt pannenkoeken voor Zorgcentrum Horizon 

22 maart   Afsluiting Projectweken 

24 maart   Muziek Culturele Vorming 

28 maart   Groep 7 theoretisch fietsexamen 

29 maart   Groep 8 gastles Verkeer van 8 naar 1 

  1 april   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

  7 april   Muziek Culturele Vorming 

12 april   Groepen 7 en 8 Museumpleinweg 

13 april   Paasviering 

14 april    Studiedag Tabijnbreed, gehele kindcentrum gesloten 

15 april   Goede Vrijdag, gehele kindcentrum gesloten 

18 april   Tweede Paasdag, gehele kindcentrum gesloten 

 

WIST U DAT….. 
 

• De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 gaan starten 

• We trots zijn dat we zoveel diverse leerlingen met hun eigen talenten kunnen laten 

doorstromen naar het middelbaar onderwijs 

• De kinderen uit de bovenbouw naar hartenlust graven in de zandbak op het plein 

• Ze eigenlijk naar China wilden graven 

• De zandbak toch een bodem bleek te hebben 

• Dit voor de nodige euforie zorgde toen deze bereikt werd 

• De kleuters dit alles met het nodige ontzag bekijken 

• Het fijn is te weten dat deze kinderen hier zo goed in zijn als we in het voorjaar nieuw zand 

gaan storten in de zandbak 

• Het project over de ‘Olympische Spelen’ van start is gegaan 

• De jongste kinderen vooral heel rustig blijken te worden van het kijken naar het 

kunstschaatsen 

• Het rekenen met medailles ons land al snel aan de top brengt! 

 

 

 



 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

11 februari Fije, groep 2 

11 februari Luka, groep 4 

12 februari Jason, groep 1 

13 februari Jasmijn, peutergroep 

14 februari Nathan, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

WELKOM 
 

 

We heten van harte welkom: 

Thomas, peutergroep 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een leerling van groep 3 schrikt op het schoolplein ergens van: “Juf, ik kreeg er bijna een 

hartverslapping van!” 

- Juf Daphne: “We gaan nu fruit eten.” Reactie van een leerling: “U lijkt mijn moeder wel!” 

- Kleuter in groep C: “Als je wil meten hoe lang je bent, heb je een meterkast nodig.” 

- Een leerling in groep 5: “Juf, mijn plek wordt steeds krapper. Nou eigenlijk, mijn stoel 

wordt steeds krapper. Nou, eigenlijk bedoel ik, ik denk dat ik groei!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

In blijde verwachting!  

U weet vast allemaal al dat juf Jet zwanger is. De baby groeit al goed en zo ook de buik van 

juf!  

Nu mogen we u vertellen dat niet alleen juf Jet zwanger is - ook juf Inge is in blijde 

verwachting! De kinderen in de klas weten het inmiddels ook. Juf Inge heeft al twee zoontjes 

en voor juf Jet is het haar eerste kindje. 

Heel leuk en spannend allemaal! Gefeliciteerd juf Inge, man en zoontjes! 

 

Wel of geen online lessen volgen? 

Tijdens de lockdowns en/of vele quarantaines door corona, werd er voor de leerlingen (met 

name vanaf groep 3) de mogelijkheid geboden om online onderwijs te volgen.  

Op dit moment lijkt het erop dat we de grootste golf van coronabesmettingen hebben gehad: 

behalve in groep 6 zijn de besmettingen nu terug naar <3 per groep. Ook is er op dit moment 

maar 1 personeelslid in quarantaine. Dit betekent dat we de mogelijkheid van het online 

lesgeven voor nu gaan afbouwen. De kinderen met corona zijn in onze ervaring niet meer dan 

een week afwezig en kinderen die door andere redenen ziek zijn, hoeven ook geen online 

onderwijs te volgen. Op deze manier kunnen de leerkrachten zich optimaal inzetten om te 



zorgen dat eventueel inhaalwerk, leerlingvolgsysteemtoetsen e.d. allemaal weer op de rit 

gezet kunnen worden in de groepen. 

Mocht uw kind thuis zijn (i.v.m. corona of anders) en langer dan een week ziek zijn, dan kunt 

u altijd contact opnemen met de leerkracht. 

 

Zelftesten voor gezinnen op bijstandsniveau 

De overheid heeft besloten dat scholen ook zelftesten mogen bestellen en meegeven voor 

gezinnen met een minimum inkomen (die niet op een andere wijze gratis zelftesten krijgen). 

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan horen we het graag z.s.m., omdat de levertijd 

gemiddeld 3 tot 4 weken is. 

 

Ziekmeldingen 

Regelmatig worden we in de ochtend gebeld of gemaild door ouders/verzorgers die hun 

kind(eren) willen ziekmelden. Graag informeren we u nogmaals over de mogelijkheid om dit 

via de ouderapp van Social Schools te doen: leerkrachten krijgen een melding van deze 

absenties en zijn dan direct op de hoogte. 

 

 

 

 
Nationale voorleesdagen: ‘Maar eerst ving ik een monster’ (gr. 3A) 


