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Terugblik op Carnaval 
Voor de voorjaarsvakantie was het op school groot feest.  
Met elkaar hebben we gehost en gezongen. De Parkiet werd  
omgetoverd tot het kippenhok werd. Op dat moment was  
prins Carnaval even de directeur van het kippenhok.  

Iedere groep deed een optreden en binnen elke groep was  

er een winnaar voor de mooiste, grappigste,  
de grootste held, de mooiste prins of prinses.  
De groepen 7&8 gingen in hun onesie naar de schaatsbaan.  
Op de uithof lieten zij hun mooiste kunsten zien.  
 
 
Studiedag voor het team: 

Op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie gingen wij met het hele team aan het werk. 
We zijn met elkaar gaan ontdekken wat we al wel en nog niet zo goed wisten m.b.t. 
ICT vaardigheden. En waarom we kinderen bepaalde vaardigheden willen meegeven. 
Dit had te maken met de 21st century skills. Daarna gingen we aan de slag met  
programmeren. De Beebots en Ozobots zijn tevoorschijn gehaald en we gingen zelf  
allerlei materialen uittesten. Enkelen van ons werden erg fanatiek.  
We hebben plezier gemaakt en zeker ook geleerd. In sommige 

klassen zijn de kinderen er ook al mee bezig gegaan. 
Verder zijn we doorgegaan met Snappet. Ons team pakt het werken hiermee zeer  
goed op en we zijn blij met hoeveel inzicht het programma de kinderen biedt en ook 
ons als leerkracht. De leerlingen zijn al echt met veel meer persoonlijke doelen aan 
het werk.    
 
Palmpasen: 

Bij deze nieuwsbrief treft u een uitnodigingsbrief voor de Palmpaasviering op zondag 
14 april.  De kinderen die hierbij aanwezig willen zijn versieren dan op school hun  
Palmpaasstok. Dit jaar gaan we de stokken naar een andere locatie brengen. 

We lopen met elkaar naar het Zorgcentrum Dr. Willem Drees, Morsestraat 19 in  
Den Haag. Iedereen krijgt de uitnodiging via de mail, maar er liggen vanaf maandag  
ook strookjes in de klassen. Ook daar kunt u gerust een strookje invullen. We hopen  
met elkaar op een mooie opkomst. Lopen u en uw kind ook mee? 

 
Pasen 
Op donderdag 18 april hebben wij op school onze Paasviering. In de ochtend zullen 
we met alle kinderen een Paasviering houden in de gymzaal. Rond 10.00 uur  
hebben wij onze brunch. Net als vorig jaar zullen er binnenkort eieren op de deur  
hangen met daarop spullen die door kinderen vanuit huis kunnen worden  

meegenomen. Omdat overdaad schaadt letten we hier met elkaar op. Misschien  
kan niet iedereen iets meenemen voor de klas, maar er komen nog weer andere  
momenten waarbij deze kinderen iets kunnen verzorgen. De leerkrachten bespreken 
dit ook met de kinderen. 
 

Betalingen 

Schoolreisje 
Op 20 juni hebben de kinderen van groep 1/2 hun jaarlijkse uitje naar Blijdorp.  

De kinderen van 3 t/m 7 gaan naar Drievliet. 
De kosten bedragen €22,50 per kind.  
U kunt het bedrag overmaken op IBAN NL45 ABNA 0572 9838 91 t.n.v. basisschool  

“De Parkiet’ te Den Haag ovv schoolreisje en naam + klas van uw kind. Indien u  
het contant wil betalen, dan kan dat bij Martine Boon of Ingrid Breeschoten 
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(administratie) U ontvangt in juni nadere informatie over de organisatie rond de  
schoolreis.  
 
 

Schoolkamp 
Onze leerlingen uit groep 8 gaan op 19, 20 en 21 juni op schoolkamp naar  
Summercamp Heino. (www.heino.nl) Het zal voor hen een heel leuke afsluiting van  

hun jaren op onze school worden.  
De kosten van dit kamp bedragen € 125.--  
Hier worden de vervoerskosten van betaald, het bezoek aan Ponypark Slagharen en 
de verblijfskosten op het park.  
U kunt het geld overmaken op IBAN NL45 ABNA 0572 9838 91 t.n.v. basisschool  
“De Parkiet’ te Den Haag ovv schoolkamp en naam + klas van uw kind. Indien u  

het bedrag contant wil betalen, dan kan dat bij Martine Boon of Ingrid Breeschoten  
(administratie). 
 
 
Belangrijke data: 
 

26 maart: rapportavond groep 2 t/m 7 

10 april: Palmpaasstokken maken met de kinderen die zich hiervoor hebben 
              opgegeven. 
14 april: Palmzondag met de schoolkerkviering ( zie brief) 
15,16&17 april: Cito entreetoets groep 7 
16&17 april: Cito eindtoets groep 8 
18 april: Paasviering en brunch 
19 april: Goede Vrijdag en start meivakantie 

6 mei: start school 
9 mei: tafeltjesavond groep 1 
14 mei: schoolfotograaf 
 

 
 

 


