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Samen maken we er  
een fijne school van! 
 

Nieuwsbrief 

24 maart 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders verzorgers, 

 
Vandaag hadden we onze margedag. We hebben deze gebruikt om onze Cito 
toetsen in te voeren, te analyseren. Op 8 april zullen we deze samen bespreken.  
 
Het ouderportaal wordt op 1 april opengezet, zodat u de resultaten kunt inzien. 
Als leerkrachten aanleiding zien in de resultaten van de CITO’ s om met u in gesprek 
te gaan, wordt er voor Pasen contact met u opgenomen. 
Bent u niet gebeld/gemaild voor een gesprek, maar ziet u zelf aanleiding voor een 
gesprek kan dit natuurlijk ook. 

  
Voor de meivakantie krijgen de kinderen de resultaten in hun portfolio mee naar huis. 

We kunnen terugkijken op een succesvolle online maandviering van groep 5/6. 
En op een prachtige school-kerk-gezinsdienst. Iedereen bedankt voor zijn/haar 
bijdrage in dit geheel. 
 

Alvast Goede Paasdagen toegewenst, 

                               Jeroen Habets 

                               Greetje Nomden 

 

                                                                  

                                                      

Jarigen 

 26 maart Esmee uit groep1/2 

 1 april Evy uit groep 3/4  

4 april Anne uit groep 3/4  

5 april Jayden uit groep 7/8 

 

 

 

Agenda 

   
30 maart: fietsles groep 3 en 4 (fiets meenemen)      
     
             1 april: Paasviering 
                          teamsessie 14.30 uur 

            2 april t/m 5 april: Vrij, Pasen 

 

Aanwezigheid 

directie 

week 12 
Donderdag 
Jeroen + Hilde 
Vrijdag  
Jeroen 
week 13 
maandag 
Greetje + Hilde 
dinsdag 
Jeroen + Hilde 
donderdag 
Greetje en Jeroen 
Week 14: 
dinsdag 
Jeroen en Greetje 
Woensdag: Hilde 
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Bouwperikelen 
In de afgelopen weken zijn de woningen aan de Coendersweg gesloopt. Vanaf deze week start de 
bouw van de woningen. Er wordt in dit project geen gebruik gemaakt van heipalen. Op de 
bouwplaats plaatst Vuurboom een bouwkeet, waar men voor vragen terecht kan. De werktijden zijn 
van 7.00 uur tot 17.00 uur. Met het laden en lossen wordt rekening gehouden met de schooltijden. 
 

Paasviering 

Op 1 april hebben we de Paasviering. We beginnen om 10.15 uur. Vanaf 10.15 uur hebben we 4 

onderdelen klaar staan. We gaan per groep langs de 4 verschillende onderdelen. Noten schieten, 

Eieren zoeken, Paasverhaal van de Zandtovenaar kijken, Knutselen. Voor elk onderdeel staat 20 

minuten, dan gaan we wisselen van activiteit.  

Om 12.00 uur lunchen we in de eigen klas. De kinderen moeten hun eigen paaslunch meenemen. De 

OR zorgt ervoor dat het een gezellig en vrolijke boel wordt, daarbij trakteren ze ook nog op iets 

lekkers. Daarna hebben we de Paasviering in de eigen groep. 

Corona 
Leerlingen met verkoudheidsklachten te relateren aan Covid-19, dus buiten het chronische snotteren 
en hoesten, blijven thuis en krijgen onderwijs op afstand.  
Als u uw kind wilt laten testen weet dan: dat kinderen die een Digi-D hebben de uitslag sneller 
kunnen inzien. 

 

KiVa 
Komende twee weken zullen alle kinderen de KiVa vragenlijst weer  

invullen. Nadat de kinderen de vragenlijsten hebben ingevuld, krijgen 

de leerkrachten een rapportage over het soicaal-em hoe de groep 

sociaal-emotioneel functioneert. Hiermee kunnen de leerkrachten een 

plan van aanpak maken hoe zij voor  

Komende twee weken zullen alle kinderen de digitale KiVa vragenlijst 

weer  invullen. De vragen gaan onder meer over welbevinden, sociale 

veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. Nadat de 

kinderen de vragenlijst hebben ingevuld, krijgen de leerkrachten een 

rapport van hun groep, inclusief sociogram.  

Met het groepsrapport krijgt de leerkracht een helder beeld van hoe 

de groep in elkaar steekt, zij kunnen hun handelen in de groep hierop aanpassen. 

Bloemenactie OR 

Alle oudste kinderen hebben een bestellijst mee naar huis gekregen over de jaarlijkse bloemenactie 

van de Ouderraad. Jullie kunnen de ingevulde bestellijst inleveren bij je meester of juf. De uiterlijke 

inleverdatum is 9 april. 
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Gezonde school 

Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de kinderen geen pauze (10.00 

uur) hap mee naar school. We krijgen dan fruit vanuit de gezonde school. 

Deze week krijgen we meloen, banaan en peer. 

                          

 

Gevonden voorwerpen 

Op school blijven regelmatig kledingstukken achter. Op klasbord hebben we onderstaande foto 

gezet. Wilt u hierop reageren als er iets van uw zoon/dochter bij zit? 

 

 

Bijbelverhalen 

Week 12 (22/03 - 26/03) Ik doe het goed, toch?  

Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1-23  

Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die tweede 

wordt gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de intocht in Jeruzalem en 

het begin van het lijdensverhaal. 

 

Week 13 (29/03 - 02/04) Open je ogen  

Lucas 23 en 24: 1-35  

Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een 

steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. 

Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’ 
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Week 14: 5 t/m 9 april 2021 

Het besluit van koning Cyrus, Ezra 1:1-11 

Offers en fundamenten, Ezra 3:1-13 

Tegenstanders, Ezra 4:1-24 

We werken deze weken in de klas over jonge dieren en lente. We hebben een wandeling gemaakt en 

moesten letten op bijzondere gebouwen. Juf Lieke had hierover een les gegeven. Ondertussen zagen 

we natuurlijk ook nog mooie krokussen en sneeuwklokjes in de tuinen! De kinderen mochten 

allemaal met de i-pad foto's maken van wat ze bijzonder vonden. In de klas maakten we er een 

plattegrond mee. 

 

 

 

De kinderen hebben de letters g, e en d geleerd en geoefend. Nu kennen ze al: oo, aa, p, b, i, s, o, m, 

u, w, a, k. 

Met rekenen leerden we handgetallen, dobbelsteengetallen en verder tellen vanaf een aantal met 

twee dobbelstenen(groep 2). 

In de speelzaal hebben we met kranten een reis gemaakt naar Papierland. We gingen meten met een 

krant, door die dubbel te vouwen en naast elkaar te leggen. Zo paste je er staand of liggend op. We 

maakten een smalle brug met kranten en een brede brug.  Zo leerden we en experimenteerden we 
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hiermee. De kinderen moesten samenwerken en overleggen om veilig naar de overkant te komen; 

we lieten niemand achter! 

Stagiaire groep 1 en 2 

Hoi Allemaal! Sommigen van jullie kennen mij al door mijn stage in groep 3/4 aan het begin van dit 

schooljaar,  maar voor wie mij nog niet kent: ik ben Lieke Schilder, 21 jaar en ik ben derdejaars Pabo 

studente aan de Hanzehogeschool in Groningen. Tot aan de zomer zal ik op de maandag en de 

dinsdag stage komen lopen in groep 1/2. Ik ben al met veel plezier begonnen een paar weken 

geleden en ga mijn best doen de komende maanden net zo te ervaren! Mochten er nog vragen zijn 

mag u mij natuurlijk altijd aanspreken. Wie weet tot dan! 

 

Groep 5 & 6  

Met groep 5 en 6 volgen we lessen van het Noord-Nederlands Orkest. Dit project heet Spring in 't 

orkest! 

Vorige week ging het over de strijkfamilie. Wat we in de klas niet meer hebben kunnen doen is zélf 
een viool bouwen. Voor wie het leuk vindt, hierbij de link naar de 
instructies: https://youtu.be/pnBnT7XHx3g 
 
“Scoor een boek!” 
Ook hebben we de aftrap gehad van “scoor een boek!”. "Scoor een boek!” is een jaarlijks 
terugkerend leesproject voor kinderen in groep 5/6. Leerlingen lezen 9 weken lang zoveel mogelijk 
boeken (scoren) en we doen veel aan leesbevordering en boekpromotie in de klas. Om het hele gezin 
ook enthousiast te maken voor "Scoor een boek!” is er dit jaar een digitale thuiseditie ontwikkeld 
met leuke opdrachten om ook thuis het lezen te stimuleren. Het motto is dan ook: het lezen van een 
boek is geen wedstrijd, leesplezier staat voorop! 
Binnenkort ontvangt u een mailtje met de inlogcode, waarmee u www.scoorthuis.nl een 
gezinsaccount kunt aanmaken en thuis ook kunt gaan scoren! 
 

 

  

https://youtu.be/pnBnT7XHx3g
http://www.scoorthuis.nl/

