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Vanuit de directie 

Dit keer al vroeg in de maand het a-Fiertje. Natuur-

lijk omdat de kinderen vanmiddag meivakantie krij-

gen. Op maandag 6 mei zien we iedereen graag 

weer terug. Vorige week hebben we met elkaar 

een hele gezellige Koningsdag gevierd. De kinderen 

hebben ontzettend hun best gedaan tijdens de 

sponsorloop en hiermee veel geld opgehaald. Ook 

aan de spelletjes werd actief meegedaan, leuk! 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw:  

Na groep B, C en E krijgt nu ook groep D de komen-

de weken handvaardigheid van juf Karen.  De on-

derbouw heeft ondertussen al twee leuke theater-

lessen gehad en na de vakantie zal er nog één op 

de planning staan.  In april hebben wij al twee vlin-

ders los mogen laten. Wij hopen dat de rupsen die 

wij nog hebben goed groeien en ook in prachtige 

vlinders veranderen.  

Middenbouw:  

We zijn in de klas (groep F) verschillende stadia aan 

het bestuderen van kikkerdril tot aan kikker. De 

kikkervisjes zijn nog heel klein. Ze eten komkom-

mer en waterplanten. 

Bovenbouw:  

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor 

kamp.  

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

We hebben een leerzame presentatie gehad op de 

studiedag eind maart over het omgaan met kin 

 

deren die te maken hebben met kindermishande-

ling. We richten ons nu op interessante onderwer-

pen voor volgend schooljaar. 

Werkgroep ICT: 

Met de werkgroep zijn we ons aan het oriënteren 

op welk soort digiborden en computers we  

aan willen schaffen voor in de nieuwbouw. Regel-

matig komt er iemand langs om iets te demonstre-

ren en proberen we dingen uit. 

Werkgroep 21e eeuwse vaardigheden: 

Na de vakantie starten wij met een nieuw Leefstijl 

thema: iedereen anders, allemaal gelijk. Wij zijn 

druk bezig om het volgende schooljaar vorm te 

geven omtrent kunst– en cultuurlessen.  

Werkgroep lezen: 

We hebben een selectie gemaakt uit meerde-

re begrijpend leesmethodes. De komende maan-

den gaan we deze methodes bestuderen om tot de 

juiste keus te komen. 

 

 

 

Belangrijke data  

22 april t/m 5 mei Meivakantie 

30 mei Hemelvaartsdag: vrij 

31 mei Vrij 
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Informatie personeel 

Juf Sonja gaat 10 mei met zwangerschapsverlof. 

Juf Ilona Drost zal haar vervangen vanaf 1 juni. Zij 

is in de week na de meivakantie al op school om in 

te werken. We verwachten juf Sonja na de zomer-

vakantie weer terug van haar verlof.  

Juf Eveline heeft de afgelopen periode bij ons op 

school stage gelopen als orthopedagoog en heeft 

haar studie vrijwel afgerond. Juf Nelissa die nu als 

één van de twee orthopedagogen werkt zal begin 

juni gaan trouwen en aansluitend met verlof gaan 

tot de zomervakantie. Juf Eveline zal haar verlof 

waarnemen. Om goed ingewerkt  te worden zal ze 

na de meivakantie al starten voor drie dagen. 

 

Schoolfruit 

Schoolfruit stopt: na de meivakantie stopt de leve-

ring van het schoolfruit voor dit schooljaar. We zijn 

blij dat de “fruitmoeders” de afgelopen maanden 

het geleverde fruit steeds hebben schoongemaakt 

en verdeeld. Bedankt daarvoor! 

Hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer mee-

doen met dit project. 

 

Schoolfotograaf 

Mocht u het geld voor de schoolfoto’s nog niet be-

taald hebben of de foto’s niet terug hebben ge-

daan vragen we u dit z.s.m. te doen. 

 

Leerlingenraad 

De kinderen uit de mb en de groepen 4 hebben 

het gekozen speelgoed tijdens eerdere vergaderin-

gen mee naar de klas kunnen nemen. Met de leer-

lingen uit de bovenbouw zijn we aan het praten 

over de invulling van de laatste dag in groep 8. 
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Nieuwbouw 

Nu de bouw eenmaal begonnen is gaan we ra-

zendsnel! Wanneer je nu gaat kijken op de 

bouwplaats zie je dat de trap al zichtbaar is. 

Het is een mooie ronde trap in het midden van 

het gebouw. Ook kun je alle verschillende 

ruimtes al steeds beter zien. Wellicht leuk om 

met uw kind eens een keertje te gaan kijken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


