
 

 

Beste ouder/verzorger, 
 
Portfolio 
In de bovenschoolse nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de portfolio's voor de meivakantie mee 
naar huis gaan. 
In week 14 en 15 (na de Paasdagen) zullen de leerkrachten u weer gaan bellen. De nadruk van dit 
gesprek zal liggen op de resultaten van de leervakken. Mocht er een dag of tijdstip zijn waarop u niet 
bereikbaar bent of is er een dag waarop u juist wel bereikbaar bent dan kunt u dat via Parro aan de 
leerkracht laten weten. 
 
Traktaties 
We willen u er nogmaals op wijzen dat traktaties niet zelf gemaakt mogen zijn. Ook moet de traktatie 
per stuk verpakt zijn. Als de Coronaregels op dit gebied versoepelen zullen we dat laten weten. 
 
Pasen 
Donderdag 1 april vieren we Pasen. In alle klassen hebben we een Paaslunch die verzorgd is door de 
ouders van de AC. Deze is Coronaproof. Dat betekent dat al het eten voorverpakt in de klas komt en 
er niks gesmeerd of klaargemaakt hoeft te worden. 
De kinderen krijgen bijvoorbeeld een krentenbol en een eierkoek. Ook een gekookt eitje zal niet 
ontbreken. 
Deze dag hoeven de kinderen dus geen eten en drinken voor de lunch mee te nemen. 
 
Lessen juf Hanneke 
Biebjuf Hanneke geeft tot aan de meivakantie weer een aantal inspirerende en lees bevorderende 
lessen. Omdat zij nog niet naar school mag komen geeft ze les via Teams op het smartboard in de 
klas. 
Het thema is ‘Schrijver in de klas’. In groep 3-4 staat de schrijfster Corrie Oranje centraal, in groep 5-6 
is dat Janneke Schotveld en in groep 7-8 Sanne Rooseboom. 
Alle groepen hebben van juf Hanneke een tas met boeken over de betreffende schrijver gekregen om 
in de klas te lezen. 
Na de introductielessen over de schrijver zal de schrijver zelf een les (via Teams) aan de klas geven! 
In een bijlage bij deze nieuwsbrief staat een uitleg van Juf Hanneke hoe u gratis digitale boeken kunt 
lenen bij de bibliotheek. In deze brief wordt als voorbeeld Janneke Schotveld genoemd, maar u kunt 
uiteraard zoeken op alle schrijvers of titels van boeken. 
 
IEP 
Op dinsdagochtend 20 april en woensdagochtend 21 april is de eindtoets voor groep 8.  
We zullen zorgen dat groep 8 samen met de leerkracht rustig aan de toets kan werken. Groep 7 zal 
door een andere leerkracht opgevangen worden. 
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Gymlessen 
De gymlessen geven we bij voorkeur buiten. Mocht het regenen dan gaan we met twee groepen naar 
de sporthal. We gaan met twee groepen in plaats van met drie zodat elke groep, opgesplitst in 
jongens en meisjes, een eigen kleedkamer kan gebruiken. We hebben hiervoor een roulatieschema 
gemaakt. 
 
BONS 
BONS heeft laten weten alle activiteiten tot de zomervakantie te annuleren. Kinderen die zich al voor 
een activiteit hadden opgegeven zijn hiervan op de hoogte gebracht en krijgen hun geld terug. 
 
 
Data komende periode 

Woensdag 31 maart Theoretisch verkeersexamen groep 7-8 

Donderdag 1 april Paasviering 

Vrijdag 2 april Vrij in verband met Goede Vrijdag 

Maandag 5 april Vrij in verband met Tweede Paasdag 

Dinsdag 6 april Weer naar school 

Week 14-15 Bellen naar alle ouders door de leerkracht 

Dinsdag 20 en woensdag 21 april IEP toets groep 8 

Donderdag 22 april  Portfolio’s mee naar huis 

Vrijdag 23 april  Koningsspelen (informatie volgt later) 

Maandag 26 aril t/m vrijdag 7 mei Meivakantie 

Donderdag 13 mei en vrijdag 14 

mei 

Vrij in verband met Hemelvaart 

 
 
 
 


