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10 maart 2022 

 

Nieuwsbrief  9 

 

Team 

Juf Leonie is gisteren weer begonnen in groep 6b na haar verlofperiode. Meester Fabian 

staat een dag dubbel met Leonie bij groep 6b en een dag dubbel bij groep 7b. Juf Leonie 

pakt haar taak als bovenbouw coördinator ook weer op.  

Juf Esther is herstellende van een handoperatie. We wensen haar van harte beterschap.  

 

Corona - versoepelingen 

Er zijn nog steeds besmettingen onder leerkrachten en kinderen. Ook wel te verwachten met 

het versoepelen van de maatregelen. Het onlineonderwijs is bedoeld voor kinderen die met 

corona thuis zitten en er niet ziek van zijn. Alle overige gevallen van ziekte of absentie niet. Dit 

doen we om het fysiek onderwijs voorrang te geven.  

 

Nieuwe thema vieren en herdenken 

We starten deze week met ons derde thema. De methode die we hiervoor gebruiken heet 

GO! Dit is een geïntegreerde methode. GO staat ook voor Geïntegreerd Onderwijs. Dat 

betekent dat geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek, maar ook burgerschap en 

cultureel erfgoed samenvallen in een thema. De wereld is ook niet gefragmenteerd, dus de 

vakken ook niet. Het geeft bovendien veel ruimte aan leerkrachten om binnen de 

vastgestelde doelen, eigen lessen te ontwerpen en gebruik te maken van eigentijdse 

leermiddelen en mogelijkheden.  

Dit betekent ook dat we geen toetsen meer doen voor de zaakvakken. We werken vaak wel 

naar een eindproduct of presentatie toe die we waarderen. We vinden het proces net zo 

belangrijk als het eindresultaat.  

Voor topografie hebben we een eigen leerlijn en vragen we wel parate kennis en krijgen de 

kinderen wel toetsjes.  

 

Klusochtend 

Aankomende zaterdag is er weer een klusochtend. Wie helpt ons een handje? Het start om 

9:00 uur. We gaan vooral buiten aan de slag, onder andere met wat snoeiwerk.  

 

Blaaskaken groep 5 en 6 

Dit jaar doen de groepen 5 en 6 mee met het blaaskakenproject. Zij krijgen 10 weken lang 

een muziekinstrument met muziekles. Op 9 april houden we een afsluitend concert met 

Cadenza en hun jeugdorkesten in de Jachtlust. Op 16 mei doen we met deze groepen ook 

mee met de Doe-maar-mee-band. Dit is een groot regionaal project. De kinderen gaan die 

dag met bussen naar Paleis het Loo waar ze een gezamenlijk concert geven met heel veel 

andere scholen en muzikanten. Het wordt echt een heel bijzonder evenement wat uitgaat 

van ‘meer muziek in de klas’. De ouders en kinderen van deze groepen krijgen hier nog meer 

informatie over.  

 

Oproep!  

We zijn op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Naderah neemt vandaag afscheid na 

ongeveer 10 jaar. Ook Kim heeft afscheid genomen. We zijn dus dringend op zoek! We 

hebben deze hulp hard nodig om de kinderen verantwoord buiten te laten spelen en de 

leerkrachten hun pauze te laten houden, zodat ze er ‘s middags weer tegenaan kunnen. De 

overblijfkracht staat altijd samen met een leerkracht op het plein. Het is een leuke taak 

waarin je veel contact met de kinderen hebt. Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding.  
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Het hoeven niet perse ouders te zijn. Het mag ook de buurvrouw, opa, of een bekende zijn. 

We hopen op een nieuwe aanmelding zodat het voor kinderen en leerkrachten een fijne 

pauze blijft.  

 

Lege flessenactie 

We hebben al meer dan 170 euro opgehaald aan lege flessen, en het stroomt nog steeds 

binnen! Bedankt voor alle steun!  

Ook de spullen voor de kringloop zijn ondertussen aangekomen in Hongarije.  

 

#Durf te vragen 

Voor het groene schoolplein zouden we heel graag een waterpomp willen. We hebben hier 

alleen niet zoveel verstand van hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Is er iemand die 

dit weet en ons hierbij wil helpen? 

 

ANWB streetwise 

Over twee weken houden komt de ANWB bij ons op school met het verkeerprogramma 

‘ANWB Streetwise’. Alle kinderen krijgen een verkeersles over veilig omgaan met het verkeer. 

Meer informatie over het programma leest u in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

Voor de lessen van de groepen 7 en 8 hebben de kinderen hun eigen fiets nodig. Wij vragen 

u daarom uw kind deze dag op de fiets naar school te laten komen. Voor de groepen 8 is de 

Streetwise les op 24 maart en voor de groepen 7 op 25 maart. 

 

 

Agenda 

Datum: Gebeurtenis: 

10-03-2022 13:45-14:30 uur Swim2Play groepen 5 

17-03-2022 13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 7 

24-03-2022 13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 7 

ANWB Streetwise 

25-03-2022 ANWB Streetwise  

31-03-2022 13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 7 

01-04-2022 Studiedag, alle kinderen vrij  
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