
 
 
 
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF maart 2022 
 

 

 

Belangrijke data tot 8 mei 2022: 

 
Datum Onderwerp Toelichting 

Maandag 28 maart Groepen 2/3 DR en 3/4 NQ: 
Ouderavond 

Van 19:30 - 21:00 op school 

Dinsdag 29 maart Nieuwkomers leerkrachten 

studiedag 

De groepen NK-blauw en NK-

geel hebben vandaag geen 

school 

Woensdag 30 maart Groep 7 NQ: Ouderavond Van 19:30 - 21:00 op school 

Vrijdag 1 april - Start uitleen verteltassen  

 

- NK-geel en NK-blauw: 

Uitstapje 

Van 08:30 - 09:30 uur boven in 

unit 

 

Kinderkookles (ochtend) 

Zaterdag 2 april Start Ramadan periode De ramadan periode is ws. 

van 2 april t/m 30 april. Het 

Suikerfeest is 2 en/of 3 mei. 

Maandag 4 april Groep 4/5B: bezoek Hortus Van 10:00 - 13:00 uur 

Dinsdag 5 april Groepen 1/2A en 1/2B: 

Theaterbezoek Podium 

Mozaïek 

Van 12:30 - 14:00 uur 

Donderdag 7 april Groep 6 NQ en 6/7 DR: Start 

buitenles schooltuinen 

Middag 

Dinsdag 12 april -NK-geel en NK-blauw 

Uitstapje 

Bezoek FunForest 

Vrijdag 15 april Studiedag leerkrachten / 

Goede Vrijdag 

Alle leerlingen zijn vrij 

Maandag 18 april Tweede Paasdag Alle leerlingen zijn vrij 

Dinsdag 19 april - Groep 7 NQ: Theoretisch 

verkeersexamen 

 

- Bijeenkomst Klankbordgroep 

Vindplaats 

 

 

 

19:30 - 21:00 uur 

Donderdag 21 april  Koningsspelen sportdag en 

lunch 

 

Zaterdag 23 april t/m zondag 

8 mei 

Meivakantie  Alle leerlingen zijn vrij 

 



Voorwoord van de directie 
Na een fantastisch gezellige viering van het hoogste punt op woensdagmiddag, zaten juf 

Wilma, Nettie, Mariam, Jolanda en ik om half acht 's-avonds helemaal klaar voor de 

ouderavond voor de ouders van de groepen 1-2A en 1-2B. Helaas kwamen er maar twee 

ouders waarmee we wel een goed en gezellig gesprek hebben gevoerd. 

Wij zouden natuurlijk heel graag zien dat er meer ouders (het liefst natuurlijk alle ouders) op 

de ouderavond van de klas(sen) van hun kinderen aanwezig zijn. Tijdens deze ouderavonden 

krijgt u de ruimte om alle vragen te kunnen stellen en wordt u helemaal bijgepraat over de 

Vindplaats en alles dat we daar gaan doen. Dus: kijk nog even goed in de agenda van de 

Parro app naar de uitnodiging en KOMT ALLEN!! 

 

Bij groep 7 is vorige week juf Kheira als onderwijsassistent aan de slag gegaan. We wensen 

haar veel plezier en succes samen met juf Fatima en juf Huda en natuurlijk groep 7. 

 

Gezocht:  

Ouders voor de klankbordgroep van de Vindplaats. Er is helaas wat verloop geweest binnen 

de klankbordgroep, dus zijn we weer op zoek naar enthousiaste ouders die mee willen 

denken over de Vindplaats. We vergaderen eens in de 6 weken op een dinsdagavond van 

19:30 uur tot 21:00 uur. Als u denkt van ik wil het wel, maar u vraagt zich af of het wel iets voor 

u is, kom dan gewoon even bij Jolanda of bij mij langs, dan proberen we al uw vragen te 

beantwoorden. De eerstkomende bijeenkomst is op dinsdag 19 april! 

 

 

Viering hoogste punt kindcentrum de Vindplaats 

Afgelopen woensdag 23 maart was het zo ver: de viering van het hoogste 

punt! We hebben dit samen met de ouders, kinderen, medewerkers, het 

bouwbedrijf en andere partijen gevierd. “De Vindplaats wordt de parel van 

de buurt”, aldus directeur Gert Geertsma. 

 

Na schooltijd stroomde iedereen binnen op het bouwterrein dat versierd 

was met ontwerpen van leerlingen, van droom speelplekken tot creatieve 

bouwwerken. Al snel stond het plein vol en startte het prachtige optreden 

van de schoolband. “Steek je handen uit je mouwen. Pak je hamer en je 

zaag. Haal de kabels en de touwen. We gaan bouwen!”, werd luidkeels 

gezongen. 

Na het applaus heette Gert iedereen welkom en bedankte ook de 

bouwvakkers en andere partijen. “We zien dat er hard wordt gewerkt aan 

een prachtig kindcentrum met mooie ruimtes en heel veel licht. Het wordt 

fantastisch”, zei Gert, ook namens de AWBR en AKROS-kinderopvang.  

 

Kort daarna was er een toespraak van Jaap de Windt, eigenaar van 

bouwbedrijf Van Dillen, die onwijs trots was op iedereen die het 

kindcentrum gaat realiseren. “Dit is een enorme prestatie. Ik hoop dat jullie 

straks veel plezier gaan hebben van dit gebouw en dat dit een mooie start 

gaat zijn voor jullie toekomst”, zei hij. 

 

Als laatste werd vanaf het hoogste punt door Kingsley uit groep 4/5B en 

Rayan uit groep 7 een prachtige banner uitgerold met daarop de tekst 

‘Samen met de buurt. Doe je mee?’. 

Onder het genot van een hapje, een ijsje en een drankje werd het feest 

afgesloten. Het was een zeer geslaagde en zonnige middag. 

 

We kijken er naar uit om in het najaar te gaan verhuizen naar ons nieuwe 

gebouw! 

 

 



 
 

                
 

     
 



                
 

 

Update Corona afspraken 
Sinds woensdag 23 maart zijn in heel Nederland bijna alle Corona maatregelen gestopt.  

Ook hier op school. Het is voor de kinderen uit de leerjaren 6, 7 en 8 niet meer nodig om elke 

week uit voorzorg twee thuistesten te doen. Wij zijn als school vanaf nu dus ook niet meer 

verplicht twee thuistesten per week mee te geven aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8. 

Corona is echter helaas nog steeds niet weg. Dus blijf opletten!  

De basisadviezen van het Rijk tegen corona blijven bestaan: handen wassen, hoest en nies in 

je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal 

een vaccin, booster- of herhaalprik. 

 

 

Grote rekendag ‘Bouwavonturen’ 
Deze week hebben we ook de Grote Rekendag gevierd. Het thema van dit jaar sloot 

namelijk heel goed aan bij ons hoogste punt event. 

Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij 

bouwen: tekenen, inschatten, 

rubriceren, plannen. De kinderen 

combineren denkkracht met 

handvaardigheid. Een heel avontuur! 

Ze ontdekken hoe het is om architect te 

zijn of constructeur of bouwer. 

Tijdens deze Grote Rekendag gingen 

de kinderen onderzoekend rekenen. 

Want zelf ontdekken levert inzicht op 

waar ze de rest van hun leven profijt 

van hebben. En het is ook nog eens 

heel leuk! 

De groepen 4/5A en 4/5B gaan ook op 

bezoek binnen in de bouwplaats zelf. 

 



Nieuws van de schoolschrijver Ellen Stoop 
Misschien heeft u de posters al op diverse plekken in de 

school zien hangen? Mijn naam is Ellen Stoop. Ik ben 

kinderboekenschrijver en ben tot de zomer Schoolschrijver 

op school. De komende maanden kom ik (bijna) elke week 

een uurtje in de groepen 3-4, 4-5A en 5-6, later bezoek ik ook 

een paar andere groepen op school. 
Elke nieuwsbrief zal ik iets vertellen over wat ik als 

Schoolschrijver doe op school. Dit keer gaat het over lezen, 

het belangrijkste vak op school. 

 

Waarom is lezen zo belangrijk?  

Kinderen die vaker lezen:  

• Scoren hoger op de Cito-eindtoets;  
• Trainen hun concentratie, geheugen, leggen makkelijker 

verbanden, prikkelen hun verbeelding  
Hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze kunnen lezen en hoe 

leuker het wordt.  Voor mij als Schoolschrijver staat leesplezier 

voorop. ‘Weet je wat ik zo leuk vind aan lezen? Dat je hoofd ervan groeit.’ Dit zei een jongen 

van 13 jaar en het is echt waar. 

 

Iedere dag lezen, ook thuis!  

Lezen is een basisvaardigheid die onmisbaar is om mee te komen op school en in de 

maatschappij. Lezen komt altijd en overal terug. Net als met rekenen word je er beter in als je 

veel oefent, niet alleen op school, maar ook thuis. Dus zorg dat uw kind elke dag ook thuis 

leest. Boeken zijn overal te vinden: in de boekenkastjes op straat of in de openbare 

bibliotheek (kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden) en bij Kringloopwinkels (voor bijna 

niets). 

 

Voorlezen is goed en leuk  

Weet u nog wat uw lievelingsboek was als kind? Misschien bent u ook wel voorgelezen. 

Voorlezen is goed voor alle leeftijden. Leerkrachten én ouders: lees uw kinderen voor tot en 

met groep 8. Voorlezen is niet alleen goed voor de taalontwikkeling, het is vooral ook heel 

leuk om samen te genieten van een boek. 

 

 

Uitlenen van verteltassen  - vrijdagen van 08:30 - 09:30 uur 
Komende week start de uitleen van de Verteltassen weer op. Verteltassen zijn zelfgemaakte 

tassen met mooie boeken, spelletjes, knuffels en speelgoed erin. 

Kinderen krijgen meer plezier in lezen en boeken door het spelen met 

de tassen, op school of thuis. Ouders helpen mee met het bedenken, 

maken en vullen van de Verteltassen. 

Het uitlenen van de tassen is vanaf vrijdag 1 april, en dan voortaan 

elke vrijdag. De tassen worden voor twee weken uitgeleend. De tijd is 

van 08:30 uur - 09:30 uur en 

de plek is het lokaal 

rechtsboven in de losse unit 

op het binnenplein op de 

eerste verdieping. 

Wilt u meehelpen met het maken van deze tassen? 

Laat dat dan vooral even weten via Mariya of Floor. 

Het maken van de tassen is elke 

donderdagochtend. 



Baas in Eigen Soap / Vreedzame school - Start Blok 5 
Binnenkort starten we in de groepen met blok 5 van de Vreedzame 

School / Baas lessen.  Het thema is: ‘We dragen allemaal een 

steentje bij’  

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de 

klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven 

dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken 

en verantwoordelijkheden. Binnen de school of in de klas is 

afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en 

beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de 

school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om 

deel te nemen aan wat in de klas gebeurt. 

Vraag vooral eens in de klas op welke wijze de leerkrachten hier aandacht aan besteden.  

______________________________________________________________________________________ 

Informatie van Kind & Motoriek 

De lente komt eraan! 

Het wordt buiten weer warmer, de lente is in 

aantocht! Met deze leuke knutsel haal je de lente 

ook vast in huis. Lees snel verder! 

 

Benodigdheden 

- Wit papier 

- Vork 

- Verf 

- Verfkwast 

 

Hoe ga je te werk? 

Schilder gras en bloemstelen op het witte papier. Pak 

daarna de vork en doop deze in verschillende kleuren verf om de tulpen te maken. Dit doe je 

door de vork boven de bloemstelen op het papier te drukken. Op de foto zie je het 

eindresultaat; allemaal gekleurde tulpen. De lente is nu thuis ook begonnen! 

 
Veel knutselplezier! 

 

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? 

 

Like ons dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 

Volg ons op https://www.instagram.com/kindenmotoriekdecreatievetuin/ 

Neem een kijkje op ons TikTok kanaal https://vm.tiktok.com/ZM89ysXDT/ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Eerder verstuurde nieuwsbrieven van school zijn hier nog terug te lezen:  

https://www.obs-deroos.nl/downloads  
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