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Nationaal onderwijs programma na Corona: 

Er komt veel geld richting het onderwijs. Hoe en wat precies is nog niet helemaal 
duidelijk, maar dat er ook geld naar onze school zal gaan is duidelijk. Daarom willen 
we ook aan u twee vragen stellen. Deze vragen ontvangt u via een latere mail.  

- Waar zit uw grootste zorg of uitdaging rondom uw kind? 
- Waar zou u graag willen dat het extra geld aan wordt besteed? 

De uitkomsten nemen we mee in onze schoolscan. Uit deze gehele analyse vloeit 
een plan wat voor instemming ook langs de MR gaat. 

Wij vragen u allen deze vragen via de betreffende mail te beantwoorden, zodat we 
een zo volledig mogelijk overzicht krijgen. 
 
Enthousiaste ouders pakken de borders aan. 
Een aantal enthousiaste ouders zag dat de borders van het kleuterplein er niet meer 
zo gezellig bijstonden. 

Zij staken de armen uit de mouwen en zochten enthousiaste medestanders. De 
eerste wilgenhaag is geplaatst. En komend weekend gaan ze weer verder om de 
borders aan te pakken. Wij zijn hier als school heel blij mee. Vele handen maken in 
dit geval goed en mooi werk! Ook dank aan bakkerij Driessen en 
administratiekantoor PeeJeeBee die er ook voor hebben gezorgd dat dit kon worden 
gedaan. 
 

Voorstelling in de klas: Wij zijn Nederland 
Uitstapjes zijn nog niet mogelijk, maar met afstand kon er toch een leuke activiteit 
doorgaan. In deze week kwam er in iedere klas een theatergezelschap van twee 

personen. Zij overvielen de klas en zo werden verschillende thema’s aan de orde 
gebracht.  
In groep 1/2 was dat: Eiland, met het thema samen leven, samen delen. 
In groep 3/4 was dat: Monster, met het thema, hoe benader je iets wat je niet kent, 

met angst of met nieuwsgierigheid? 
In groep 5/6 was dat: Grensrechters, met het thema: Hoe geef je leiding aan een 
land, beslis je alleen of beslis je samen? 
In groep 7/8 was dat: Twee/Eenheid, met het thema: Wie ben ik ten opzichte van 
de ander. 
De leerlingen hebben genoten en wij ook! 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotograaf: 
Dit jaar komt de schoolfotograaf op 21 mei weer bij ons op school. Naast de pasfoto’s 
zullen we klassenfoto’s maken. Deze worden weer buiten gemaakt. 
Ook mogen broertjes en zusjes van de school met elkaar op de foto. De achtergrond 
van de foto is wit. 
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Nationale buitenlesdag 
Op 13 april was het nationale buitenlesdag. Groep 3 ging aan de slag met spelling 
op het plein. Mooie woorden werden opgeschreven en met elkaar bekeken. Heerlijk 
buiten leren, met veel plezier!  

 
 
 
Avond4daagse met eigen route 
Vanaf 29 maart tot en met 30 juni kan je je eigen Avond 4 daagse lopen. Met eigen 
routes, vanaf een eigen locatie, op een eigen moment, met een eigen afstand. Zo 
voorkomen we met elkaar dat het te druk wordt. Na vier wandelingen en een hoop 
beweegplezier krijg je de enige echte Avond4daagse medaille thuisbezorgd! Loop je 

ook veilig mee? 
https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/?utm_source=webpage&utm_medium=avond4d
aagsenl&utm_campaign=home_edition 
 
Cito eindtoets: 
Groep 8 heeft afgelopen woensdag en donderdagochtend de Cito eindtoets gemaakt. 

Natuurlijk hadden ze ’s middags een leuke activiteit verdiend. Het werd een tasty 
walk, een speurtocht waarbij de kinderen in groepjes langs ouders kwamen. Daar 

kon iets lekkers worden gehaald. Alle leerlingen uit groep 8 ook hebben ook te 
horen gekregen dat ze zijn ingeschreven op de school van eerste keuze. Dat was 
een roos en een feestje waard. Gelukkig scheen het zonnetje deze middag! Wat een 
topdag! Ouders, heel erg bedankt voor jullie hulp! 

 
 
 

 
 
 
 
 
Studiedag:  

De afgelopen periode hebben we twee studiedagen niet door laten gaan. Wij wilden 
echt inzetten op instructies en les op school. De komende studiedag gaan we wel 
gebruiken om met elkaar de plannen voor komend schooljaar te bespreken. Dat 

betekent dat de kinderen vrij zullen zijn op 25 mei, zoals eerder is aangeven in de 
schoolgids en de kalender. 
 
VakantiepasClub meivakantie 

Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei dingen doen. 
Gratis of met korting. 
In de korte schoolvakanties krijgen de kinderen een digitale nieuwsbrief. Daarin 
staat een link naar kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid 
zijn van de VakantiepasClub. 
Een speurtocht, blindproeverij, ezels knuffelen of een vaartocht langs een molen en 
een kasteel: voor de leden van de VakantiepasClub is er van alles te doen deze 

meivakantie. 
Het is nog onzeker wat er wel of niet door kan gaan. Maar worden er dingen 
afgelast, dan heeft de VakantiepasClub een oplossing: een overzicht op de website 
van allerlei activiteiten om in en om het huis te doen. 
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op 

via www.vakantiepas.nl 

 
Als bijlage ontvangt u nog een flyer voor een activiteit in de vakantie. 
 
Belangrijke data: 
23 april: Je mag in het oranje naar school! 15.00 uur meivakantie 
Maandag 10 mei: eerste schooldag na vakantie 

Hemelvaart: 13 en 14 mei zijn de kinderen vrij 
21 mei: schoolfotograaf 
25 mei: studiedag voor het team, kinderen vrij 
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