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Vanuit de directie 

 

Korte terugblik 

Dit jaar hielden wij met Pasen de Blij-Ei verfwedstrijd, wie o wie is het blijste ei? Ja, 

dat ben jij! En wat een prachtige creaties hebben wij mogen ontvangen. Beschilderde 

eieren, eieren met glitters en eieren versierd als paashaas. De leerlingen waren druk 

bezig geweest tijdens het Paasweekend.  Dit werd uiteraard beloond met een prachtig 

diploma “Professioneel Blij-ei schilder” en een geheimschrift pen. 

  

 

Wij hebben ruim 60 nieuwe Chromebooks!, welke in twee 

prachtige karren worden opgeborgen en opgeladen. 

Hierdoor hebben alle leerlingen hun eigen Chromebook in 

gebruik en ook de verantwoordelijkheid om hier zorgvuldig 

mee om te gaan. 

 



Na veel oefenen en leren hebben de leerlingen van de 

olifantengroep het theoretisch verkeersexamen gemaakt op 

hun eigen nieuwe Chromebook en met veel succes! Zij hebben 

allemaal hun diploma behaald. Van harte gefeliciteerd 

Olifanten! 

 

Vooruitblik 

Dinsdag 20 april start de Centraal Cito Eindtoets voor onze 

groep 8’ers. Samen met Henniëtte hebben zij zich goed voorbereid. Wij wensen jullie 

allemaal heel veel succes toe. Jullie kunnen het! 

  

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen 

afkomstig van 6.000 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel 

van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. De 

Koningsspelen vinden traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag. 

 

Dit jaar vinden de Koningsspelen plaats op vrijdag 23 april. Onze stagiaire Romee 

heeft dit georganiseerd samen met een klasgenoot van haar. De dag bestaat uit 

sportieve activiteiten en zingen & swingen op Kinderen voor Kinderen, Zij aan Zij in de 

eigen bubbel. Waar alle leerlingen al hard voor aan het oefenen zijn. Voor meer 

informatie over deze dag, graag de brief die als bijlage is toegevoegd goed lezen. 

Wij hopen op een gezellige, zonnige dag en hebben er veel zin in! 

 

 

Moestuinactie van de Albert Heijn. Het moestuinseizoen is gestart! Precies op tijd 

want vanaf vandaag (maandag 19 april) gaat de vlindergroep aan de slag met zelf te 

planten moestuinzaadjes in de moestuinbakken bij de kinderboerderij. Namens de 

vlindergroep plaatsen we hier de oproep om uw moestuinmaatjes te schenken aan 

de vlindergroep. Mocht u er een paar over hebben zouden wij er heel erg blij mee 

zijn! 

 

Ik wens jullie vast een hele fijne meivakantie toe tot maandag 17 mei! 

 

Humanistisch Vormings Onderwijs update 

Door corona en de maatregelen is dit ook voor mijn HVO onderwijs een heel bijzonder 

jaar. 



In de groep Olifanten bied ik online lessen aan, waarmee de kinderen thuis aan de 

slag konden en nu in de groep. Normaal werk ik 4 weken aan eenzelfde thema. Bij de 

onlinelessen heb ik gekozen voor steeds een ander onderwerp. Zo was er een les 

over slapen, dromen, passie en tijd. 

Echter het vormende, de diepgang, het doorvragen, de leerlingen echt proberen aan 

te zetten tot nadenken, wat het bij de echte lessen vaak leuk en interessant maakt, 

gebeurt nu veel minder. 

Ik hoop dat ik na de meivakantie mijn lessen weer kan hervatten. Ik heb daar veel zin 

in. Met groep 8 gaan we dan ook een serie lessen in voorbereidend op het voortgezet 

onderwijs. 

Bij de Koala's ben ik nu alweer 5 weken met veel plezier live aan het werk met het 

thema luisteren. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: Kan jij goed luisteren? Hoe 

laat je dat merken? Vind je het soms/ vaak moeilijk om te luisteren? Wanneer is dit? 

Waar komt dit door? Hoe weet je dat iemand goed luistert. Hoe merk je als iemand 

echt naar jou luistert enz. We doen concentratiespelletjes, luisteroefeningetjes, 

tekenen en praten hierover. 

Als u vragen, opmerkingen heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Hartelijke groet, 

Karin Uyland 

Vanuit IB 

 

We vinden het zeer belangrijk dat alle leerlingen zich prettig, betrokken en veilig 
voelen in de klas en sociale aansluiting kunnen vinden op school. Om deze sociaal- 
emotionele ontwikkeling goed in beeld te brengen, worden er onder andere 2 keer per 
jaar vragenlijsten van Zien! ingevuld. (Normaliter na de herfstvakantie en na de 
krokusvakantie.) Zowel de leerkrachten vanaf groep 3 als de leerlingen vanaf groep 5 
vullen deze vragenlijsten in. (In de kleutergroep wordt dit in beeld gebracht middels 
het registratiesysteem BOSOS.) Er worden vragen beantwoord op het gebied van 
betrokkenheid, welbevinden, relatie met anderen, autonomie, pestbeleving, 
pestgedrag, veiligheidsbeleving, ruimte nemen en ruimte geven. Aan de hand van 
deze vragen worden de behoeften van de leerlingen duidelijk, zowel op individueel als 
op groepsniveau, en kunnen wij ons handelen hierop afstemmen. Door de lockdown 
hebben we de ZIEN afname verplaatst naar eind april. De komende weken zullen de 
vragenlijsten ingevuld/ afgenomen worden. 

Ieder schooljaar worden de leerlingen van groep 2 en van groep 7 onderzocht door de 
assistente JGZ op school. (Tot en met 4 jaar gebeurt dit standaard onderzoek op het 
consultatiebureau.) De assistente komt van tevoren in de klas om aan de leerlingen 
uit te leggen wat ze kunnen verwachten: zo is er o.a. een speciale koptelefoon met 
een knop erop. Deze knop moet je indrukken als je een geluid hoort. En er is een 
'piratenbril' om te onderzoeken hoe het zicht van de leerlingen is. Ouders ontvangen, 
voorafgaand aan dit onderzoek, een informatiebrief van de GGD waarin om 
toestemming voor het onderzoek wordt gevraagd inclusief een vragenlijst. Uiteraard 
wordt er zonder toestemming ook geen onderzoek uitgevoerd. De assistente is de 
afgelopen twee weken op school geweest voor de groep 2 leerlingen. In juni zijn de 
leerlingen van groep 7 aan de beurt.  



Groep 8 is druk bezig met de voorbereidingen voor de Centrale Eindtoets. De 
afgelopen weken hebben ze op dinsdagochtend samen met Henniëtte oefentoetsen 
gemaakt en uitvoerig nabesproken. De voorbereiding zit erop. Tijd voor de toets! Deze 
wordt in 3 delen door Henniëtte afgenomen op dinsdag 20, woensdag 21 en 
donderdag 22 april. Bij deze alvast heel veel succes gewenst en zet 'm op kanjers! 

Vanuit de leescoördinator 

 

Deze week start de leesweek weer. Dit doen we een aantal keer 
per jaar om de leesmotivatie te bevorderen.  
Normaal gesproken zijn de kinderen gewend dat we dit 
groepsdoorbroken met de hele school doen. Helaas is dit met het 
huidige bubbel-onderwijs niet mogelijk.  
Iedere klas zal daarom dit keer, door middel van verschillende 
activiteiten, zelf invulling geven aan deze week. 
Hoe dit in de klas van uw kind wordt vormgegeven, leest u via 
Parro.  

Vanuit de groepen 

Groep 1-2 

     

Sinds we weer op school zijn starten we de ochtend met een spel/ 

ontwikkelingsmateriaal uit de verschillende kasten. Er wordt samengewerkt, er is 

ruimte om spellen uit te leggen en zo zijn we spelenderwijs allemaal taal/ reken 

vaardigheden aan het leren. Natuurlijk vinden wij het heerlijk dat het mooie weer er 

aankomt en hebben we het in de klas, naast het thema kunst, ook over de lente. Juf 

Fay heeft samen met de kinderen een bloem gemaakt van hun eigen lichaam. De 

kinderen moesten zelf ideeën bedenken hoe dit voor elkaar te krijgen en vooral goed 

samenwerken. Het resultaat mag er wezen toch?! 

 

Groep 3 

Binnen het thema kunst is er een hoop te doen. Zo hebben we inmiddels de 

kunstenaars Mondriaan en Van Gogh besproken. De klas kleurt langzaam geel/oranje, 

door de prachtige zonnebloemen. Donderdag 15 april hebben we digitaal bezoek 

gehad van de digigent. Deze heeft samen met de kinderen oefeningen gedaan met 



de stem. Je stem kan hoge, lage, lange en korte klanken maken, maar ook hele gekke 

klanken. Na veel interessante informatie en oefeningen hebben de kinderen samen 

met de digigent een stemschilderij gemaakt. Hierbij mochten alle kinderen een geluid 

maken en dan konden zij zien wat er met een sterretje op het scherm deed. Ze zagen 

dat een laag hard geluid een ander patroon maakte, dan een hoog, zacht geluid. Dit 

sterretje schilderde een prachtig schilderij, wat hieronder ook te zien is! 

  

 

Groep 4-5 

We zijn gelukkig weer terug op school! Het is fijn om weer met zijn allen in de klas te 

zitten en samen te werken. Samenwerken doen we dan ook heel veel. Zo hebben we 

een proefje gedaan met statische energie. Wat doet een blikje als je wrijft over je haar? 

Daarnaast zijn we druk aan het puzzelen geweest. We hebben een dossier ontvangen 

over een auto die is gestolen. Aan de hand van allerlei puzzels zijn we erachter 

gekomen wie het heeft gedaan! 

 

 

 

Groep 6-7-8 



In de klas zijn we met het nieuwe thema 'energie' gestart. Hierbij staan onder andere 

de volgende vragen centraal: Wat is energie? Hoe wordt energie opgewekt? Waarvoor 

gebruik je energie? Waarvoor hebben wij energie nodig en hoe verbrand je energie? 

Dit leren wij vanuit het boek maar daarnaast ervaren wij in de klas ook hoe de 

processen plaatsvinden, zoals bij een fietsdynamo. 

Over fietsen gesproken... we hebben het theoretisch verkeersexamen afgenomen met 

als prachtig resultaat dat iedereen zijn diploma dubbel en dwars heeft verdiend! 

        

 

Belangrijke data 
19 april maandag Start leesweek, nieuwsbrief 

20 april dinsdag Centrale Cito eindtoets 

21 april woensdag Centrale Cito eindtoets 

22 april donderdag Centrale Cito eindtoets 

23 april vrijdag Koningsspelen 

27 april dinsdag Koningsdag, alle leerlingen vrij 

28 april woensdag Schoolzwemmen groep 3 

3 mei t/m 14 mei maandag t/m vrijdag Meivakantie 

20 mei donderdag Op school: Tuimel en Bounce dans 
kunstcentraal groep 1-2 

24 mei maandag 2e Pinksterdag 

25 mei dinsdag Op School: Wie woont of werkt waar 
voorstelling kunstcentraal groep 3 

26 mei woensdag Schoolzwemmen groep 3 

27 mei donderdag Leerlingenraad 

31 mei vrijdag Start toetsperiode Cito E, Nieuwsbrief 

 

 


