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VANUIT DE DIRECTIE 

De krokusvakantie is voorbij, de 

dagen worden weer langer en de zon 

krijgen we steeds meer te zien. Een 

teken dat de lente voor de deur 

staat. Een moment om te beseffen 

dat het schooljaar alweer ruim over 

de helft is en we alweer richting de laatste 

periode van het schooljaar gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week zijn de rapporten 

meegegeven en de gesprekken 

vinden ook deze weken plaats. 

Als u als ouder zorgen heeft over 

uw zoon/dochter is het 

uiteraard altijd mogelijk om 

naast de standaard 

rapportgesprekken en afspraak in te 

INHOUD 

• Vanuit de directie 

• Nieuws uit de Voorschool 

• Wij zijn groep 1/2a 

• Wij zijn groep 6 

• Ouderactiviteiten 

• Batterijen inleveren 

• De jarigen 

AGENDA   

• 06 maart Groep 5 naar schoolzwemmen 

• 06 maart Groep 6 gaat naar de schooltuinen 

• 06 maart Start van de rapport gesprekken 

• 08 maart Start Talentenmiddag voor de gr. 5 t/m 8 

• 13 maart Theorie verkeersexamen gr. 7 

• 17 maart Groep 7 gaat naar een Ajax Clinic 

• 20 maart Week van de lentekriebels 

• 21 maart MR-vergadering 

• 22 maart Schoolvoetbal gr. 7 & 8 

• 23 maart De gr. 3a & 3b gaan naar de OBA 

• 26 maart  Zomertijd, de klok gaat 1 uur vooruit 

• 27 maart Week van het geld 

• 29 maart De grote Rekendag 

• 31 maart De groepen 4 t/m 8 gaan naar de OBA 

• 31 maart Groep 8 gaat naar een Ajax Clinic 

           Wist u dat u uw kind ook via de Social School App ziek kan melden. 

 dit dan graag voor 8.30 uur. De melding komt dan rechtstreeks bij de leerkracht. 
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plannen met de leerkracht. Voelt u zich vooral vrij 

om de leerkracht via Social Schools een bericht 

te sturen om uw vraag te 

stellen of een extra 

afspraak te plannen.  

De afgelopen periode 

hebben we u een aantal 

vragen gesteld over het 

schoolontbijt en fruit/groente. Uit de gehouden 

enquête is gebleken dat zowel ouders en 

personeelsleden het aanbieden van 

ontbijt/groente/fruit een goede ontwikkeling 

vinden. Omdat er veel enthousiasme is zullen we 

het aanbieden van de gezonde producten 

voorzetten.  

Voor de vakantie hebben we aangegeven een 

actie op touw te zetten om de slachtoffers van 

de aardbeving in Syrië en Turkije te helpen. Deze 

week is het nog mogelijk om statiegeldbonnen 

(lege flessen bonnen) op school in leveren. De 

opbrengsten hiervan zullen wij, samen met een 

bedrag dat we per leerling beschikbaar stellen, 

donderen aan giro 555.  

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Pieter Bosman 

 

 

Het thema “Winter” is voorbij. Hoewel het buiten 

nog wel koud is… En wij zijn alweer begonnen 

aan het thema: “Hatsjoe”. De ruimte is 

omgetoverd in een ziekenhuis. En de kinderen 

hebben woordkaarten meegekregen 

over ziek zijn. Op de voorschool 

worden alle patiënten behandeld 

met pillen en met prikjes. We hebben 

gelukkig veel dokters in de groep, 

dus iedereen wordt altijd weer snel 

beter. Verder praten we met de 

kinderen over ons lichaam. Wat er 

allemaal kan gebeuren, bijvoorbeeld vallen, en 

waar we allemaal pijn kunnen hebben. Pleisters 

plakken is nu de favoriete bezigheid op de 

groep. Daarnaast hebben we het met de 

kinderen over hoe we gezond kunnen blijven.   

Groetjes van de Voorschool  

 

 

  

 

In onze klas zitten nu 17 leerlingen. 

Groep 1 heeft 10 leerlingen en groep 2 heeft er 7. 

Deze week zijn we met een nieuw 

thema begonnen: "gezondheid". 

Er lopen nu dus allemaal mini dokters 

en zuster bij ons rond en we gaan het 

ook over gezonde voeding hebben. 

Dat doen wij al heel goed, want wij 

eten allemaal bruin brood met korstjes op school 

en snoepen heerlijk van al het lekkere fruit, 

komkommers, tomaatjes en 

worteltjes. 

Dit krijgen wij elke dag op 

school, echt een  verwennerij! 

Sommige kinderen eten wel 3 stuks!  

Ook leren we nu de letter A en kunnen we ook al 

heel veel woorden en namen opnoemen die 

met deze letter beginnen. 

Wij hebben ook samen met de juf een lijst 

gemaakt met de taakjes van "de kleuter van de 

dag" . 

 De belangrijkste taken zijn: de juf helpen met 

klusjes, andere kinderen het goede voorbeeld 

geven en ze ook helpen als ze om hulp vragen. 

Kom gerust een keer langs, dan kan je zelf zien 

dat wij elkaar en de juf goed helpen.  

Groetjes en misschien tot ziens! 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Allemaal,   

Wij zijn de kanjers van groep 6! Wij bestaan uit 32 

leerlingen, waarvan 13 meisjes en 19 jongens. Wij 

boffen enorm, want onze groep heeft maar liefst 
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4 juffen! Dit zijn juf Pien, juf Meryem, juf Lucia en 

juf Cacharel. Soms komt juf Elli een woordenschat 

lesgeven of even ondersteunen in de groep.  

Wij zijn een hechte groep en ons motto luid dan 

ook: ‘1 team 1 taak’. Daarnaast hebben wij in de 

groep ook veel humor en gezelligheid.  

Naast alle schoolvakken gaan wij sinds januari 

naar de schooltuinen. 

 Zo hebben wij tijdens de binnen lessen geleerd 

over de bodem en de diertjes die erin leven 

maar ook wat er allemaal geplant wordt in ons 

tuintje.  

Vanaf April worden wij echte boeren en gaan wij 

beginnen met het planten in ons eigen tuintje.   

 Groetjes, groep 6 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijeenkomsten 

 Deze maand is er een speciale 

bijeenkomst voor de ouders van 

kinderen van de Voorschool en 

de kleuters. 

Op woensdag 22 maart van 8.40 – 9.15 uur  komt 

juf Ilona u vertellen over het nieuwe thema van 

het peuter/kleuterplein van de deze periode. 

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van wat 

de kinderen doen in de klas en te weten wat u 

thuis kunt doen met dit thema.  

Graag zien wij u dan! 

 

 In  de week van 9 maart 

hebben kinderen van de bovenbouw (7 en 8)  les 

gehad van Bureau Halt over online respect en 

tolerantie.  

Donderdag 23 maart 8.30 – 9.30 uur is er een 

ouderbijeenkomst over dit onderwerp, zodat u in 

gesprek kunt gaan met uw kind en weten wat er 

is besproken in de les.  

Wat u vast in uw agenda kunt zetten: 

Woensdag 5 april is er een vaderavond 

Ieder jaar organiseren we een vader- 

avond. We gaan dan met elkaar in  

gesprek over de betrokkenheid van  

vaders bij de schoolontwikkeling van hun 

kind.  Het is heel fijn om ervaringen en tips uit te 

wisselen.  

De avond staat weer onder leiding van Trias 

Pedagogica, dit is een expertisebureau op het 

gebied van vaderschap, opvoeden en 

interculturele pedagogiek.  

We starten ongeveer rond 18.30  en sluiten de 

avond af met een kleine maaltijd. 

De exacte tijden krijgt u in april te horen.  

Wilt u de avond vast vrijhouden? 

 

             Op een rijtje: 

woensdag 22 maart van 8.40 – 9.15 uur 

 -  Nieuw Thema Voorschool en kleuters 

donderdag 23 maart van 8.30 – 9.15 uur  

- Bureau Halt Online Tolerantie en 

Respect, bovenbouw 

woensdag 5 april  vanaf 18.30 

- Voor alle vaders van de school 

 

Talentendag 

Deze maand zijn er weer workshops voor groep 

5/6 en groep 7/8 

We zijn aan het schaken, programmeren, 

sporten, dansen, bouwen met lego, creatief en 

schilderen/tekenen 

Op 5 april is de presentatie aan de ouders. 

Groep 5 en 6 om start om 11.45  

En groep 7 en 8 om 13.00 uur. 

Het is niet alleen leuk om de kinderen te zien, 

maar ook de kinderen vinden het leuk om te 

laten zien aan u wat ze geleerd hebben. 

 

Ontbijtkraam 

Elke ochtend smeren ouders 

lekker brood voor een gratis 

ontbijt voor iedereen die het wil.  

Groente en fruit krijgen de 

kinderen elke dag in de klassen 

uitgedeeld. 

Als u ook wilt helpen met de ontbijtkraam, kunt u 

zich melden bij juf Ligtenberg.  U krijgt hier een 

vergoeding voor. 
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BATTERIJEN INLEVEREN 

Lege batterijen horen niet thuis in de vuilnisbak.  

Er kunnen stoffen inzitten die 

schadelijk zijn voor het milieu, 

zoals de zware metalen kwik, 

lood en cadmium. Deze 

brengen het milieu schade toe 

wanneer ze bij het huisvuil worden weggegooid. 

Daarom is het goed dat steeds meer mensen 

lege batterijen apart inleveren.  

Door uw lege batterijen apart in te leveren, 

spaart u niet alleen het milieu. In batterijen zitten 

namelijk metalen, die kunnen worden 

teruggewonnen voor hergebruik. Dat gebeurt 

tijdens het recyclingproces, waarbij metalen 

zoals nikkel, staal en zink uit de batterijen worden 

gehaald.  

Daarvan worden weer nieuwe producten 

gemaakt, zoals zinken dakgoten, vangrails, maar 

ook weer nieuwe batterijen. 

Waar kunt u uw lege batterijen 

inleveren?  

Op school in de gang op de 

begane grond (bij de klapdeuren) 

staat een inzamelton. Uw 

kind(eren) kunnen de van thuis 

meegebrachte batterijen daar 

ingooien.  

Voor iedere ingezamelde kilo lege batterijen 

verdient de school een vergoeding. 

De ophaalservice komt langs om de ton te legen. 

De batterijen worden gewogen en de school 

ontvangt hiervoor een vergoeding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 maart Laya  VS 4 

03 maart Yewang  1/2C 

03 maart Sirine  5 

04 maart Enes  VS 1 

04 maart Rami  3A 

06 maart Pedro  7 

07 maart Ezgi 5 

08 maart Eyad  1/2B 

11 maart Barae Eddine  3A 

11 maart Aerin  3A 

12 maart Minha  3B 

14 maart Sharena  7 

14 maart Ali  6 

17 maart Aynur  5 

17 maart Amir  4A 

18 maart Nisrine  8 

20 maart Eleni  3A 

22 maart Omnia  8 

22 maart Hyab  6 

23 maart Younes 4B 

25 maart Sulaiman  3B 

26 maart Adonairah 8 

26 maart Emir  VS 4 

26 maart Mert  VS 2 

26 maart Obayd 1/2C 

28 maart Mehmed  4A 

28 maart Nina  7 

28 maart Elizan  3B 

29 maart Bentley  6 

31 maart Yasser  VS 4 
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