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Vooraf
Het zijn op school weer roerige
tijden. De afgelopen weken kregen
verschillende klassen het nieuws dat
ze in quarantaine moesten omdat
een leerling of leerkracht ziek werd
door het coronavirus. Dat is
vervelend, want ineens moet
iedereen omschakelen. De kinderen
werken weer thuis, hebben
begeleiding nodig bij het
thuisonderwijs en misschien moeten
sommige afspraken worden
afgezegd. Het vraagt van u als
ouders weer de nodige flexibiliteit.
We hopen en bidden dat het virus
snel onder controle mag komen.
Verder in deze nieuwsbrief de
laatste nieuwtjes over het wel en
wee op school.
Verdriet
Een zus van juf Gea is vorige week
heel onverwacht overleden. We
willen juf Gea en haar gezin Gods
nabijheid toe bidden in deze
moeilijke tijd.
Centrale Eindtoets groep 8
Het is bijna zover, de Centrale
Eindtoets wordt binnenkort
afgenomen in groep 8. De Centrale
Eindtoets zal plaatsvinden op
dinsdagochtend 20 april en
woensdagochtend 21 april. In de
vorige nieuwsbrief en op de
kalender staan de verkeerde data
vermeld. We verwachten de uitslag,
met een begeleidende brief, na de
meivakantie aan de kinderen mee
naar huis te kunnen geven.
We wensen de leerlingen in groep 8

veel succes bij het maken van de
toets!
Entreetoets groep 7
In groep 7 wordt na de meivakantie
de Entreetoets afgenomen. De
afname kost meerdere dagdelen.
Door afname van de Entreetoets
krijgen we in beeld hoe kinderen
ervoor staan op het gebied van taal
en rekenen. Zijn er onderdelen
waarop leerlingen uitvallen, dan
kunnen we daar in groep 8 nog extra
aandacht aan besteden. We
verwachten dat we de uitslag van de
Entreetoets in juni binnenkrijgen. De
ouders en leerlingen van groep 7
worden dan uitgenodigd voor een
gesprek op school. Samen met de
juf of meester wordt de score van
de Entreetoets en de voorspelling
Voortgezet Onderwijs besproken.
Veel succes jongens en meiden uit
groep 7. Zet ‘m op!
Sociale vragenlijsten
Elk schooljaar worden er
vragenlijsten ingevuld door alle
leerkrachten, de leerlingen uit gr. 7
en 8 en een groep ouders met als
onderwerp ‘Sociale Veiligheid’. Op
deze manier wordt duidelijk of er
een veilige en positieve sfeer is op
school, of de school voldoende
optreedt tegen ongepast gedrag
zoals pesten en geweld en dit zoveel
mogelijk probeert te voorkomen.
Mooi om te vermelden is dat de KBS
een ‘goed’ scoort op zowel de
leerkrachten-, leerlingen- en
oudervragenlijsten. Op één
onderdeel werd lager gescoord,

namelijk: het helpen van een ander
kind wanneer hij/zij wordt gepest.
Zowel uit de vragenlijst van de
ouders als van de leerlingen kwam
naar voren dat dit (nog) lastig is. Dit
punt is in het team besproken en er
zijn handreikingen gegeven om hier
mee aan de slag te gaan. In elke
groep wordt een les aangeboden
met als thema: ‘Goed helpen’. Er
wordt in de groepen gesproken over
het ‘zien’ van pest/plaag gedrag (Zie
je het?) en over hoe je op een juiste
manier hulp kan aanbieden (Doe je
iets?). Mooi om hier met de
kinderen het gesprek over aan te
gaan en
op deze
manier te
werken
aan een
school
waar
iedereen
zich veilig
voelt.
Nieuwe leerlingen
In april kwamen Rick van Essen
(broertje van Tim en Anne) en
Suzanne van Middendorp (zusje van
Evianne, Jolinde, Geralde en Cees)
voor het eerst bij ons op school. Zij
zijn ingestroomd in groep 1/2c. Van
harte welkom!
Streetwise
Aanstaande maandag, 19 april, komt
ANWB Streetwise bij ons op school.
Deze dag wordt verzorgd door de
ANWB en voor alle groepen is er een
programma. De groepen zullen

apart naar een onderdeel gaan, wat
in lijn is met de huidige coronamaatregelen op school. Daarnaast
zijn er maatregelen genomen om
afstand te bewaren tussen
instructeurs en kinderen. De
verkeersouders zullen ons helpen
om deze dag goed te laten verlopen.
Vandaag krijgt uw kind ook een
folder mee naar huid met meer
informatie over de inhoud van het
lesprogramma.
Nodig op maandag 19 april
Groep 3-4
De groepen 3, 4a en 4b hebben
de les in de gymzaal. Wilt u
maandag de gymschoenen
meegeven naar school?
Groep 7-8
De groepen 7, 7/8 en 8 hebben
een programma rondom fietsen.
Wil u ervoor zorgen dat uw kind
die dag op de fiets naar school
gaat?
We kijken uit naar een leuke,
leerzame dag!
Koningsdag
Dinsdag 27 april is onze koning jarig.
Deze dag zijn we allemaal vrij.
Koningsspelen
“Hier een berichtje van de
oudercommissie!
Wat waren we blij dat we dit jaar
groen licht kregen om de
koningsspelen te organiseren.
We hebben al druk vergaderd en het
was af en toe flink omdenken i.v.m.
alle maatregelen maar ondanks dat
hebben we een super leuke ochtend
in petto.
Feestelijke groetjes van ons.”
Op vrijdag 30 april organiseert de
oudercommissie de Koningsspelen
op school. We wijken qua datum af
van de landelijk Koningsspelen,
omdat wij deze gezellige ochtend
graag laten aansluiten op de
meivakantie. Ook deze dag zullen de

groepen apart langs de activiteiten
gaan.
We kunnen helaas, vanwege de
maatregelen, geen ouders
uitnodigen om te komen kijken.
Hopelijk kan het volgend jaar weer
‘ouderwets gezellig’ met alle
belangstellende ouders en
grootouders erbij!
Doekoe-scholenactie
Buitenspelen is belangrijk en leuk!
En om het nog leuker te maken
kunnen we uw hulp goed gebruiken.
Bij de Coop te Kootwijkerbroek kan
er de komende tijd voor 3 scholen
gespaard worden voor verschillende
sport- en spelmaterialen; van
voetballen en pionnen tot
skippyballen en stoepkrijt.
Tijdens de Doekoe-scholenactie
ontvangen klanten bij aankoop van
geselecteerde actieproducten
zogenaamde Doekoe-munten. Deze
actieproducten staan komende
weken in onze actiefolder
gepresenteerd. Deze kunnen zij in
de Coop supermarkt doneren aan
scholen uit de buurt. Hoe meer
munten, hoe hoger het bedrag dat
de scholen aan het eind van de actie
aan sport- en spelmaterialen mogen
besteden. Daarnaast maken alle
deelnemende scholen kans op een
speeltoestel van Nijha, ter waarde
van 8.000 euro. De school die het
hoogste bedrag binnen haalt, wint.

Arjan van ’t Goor, ondernemer Coop
bij van ’t Goor: ”Veel beweging is
belangrijk voor een goede en
gezonde ontwikkeling van kinderen.
Met deze actie hopen we in ons
eigen dorp ’t verschil te maken, door

kinderen aan te sporen om samen te
spelen en bewegen. Tijdens én
buiten schooltijd!”
De actie loopt van maandag 19 april
tot en met zaterdag 22 mei.
Vakantierooster 2021-2022
Datum
31 aug
18 t/m 22 okt
27 dec t/m 7 jan
28 feb t/m 4
mrt
15 t/m 18 april
27 april
25 apr t/m 6
mei
26/27 mei
6 juni
11 juli t/m 19
aug

Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 16
Het weekthema is ‘Zoeken en
vinden’. We luisteren deze week
naar verhalen van mensen die iets
kwijt zijn geraakt; zoals de gelijkenis
van de verloren zoon en het verhaal
van Onesimus, een slaaf uit de tijd
van Paulus.
Week 17
Het weekthema is ‘Jezus op weg
naar Jeruzalem’. Jezus laat aan Zijn
discipelen zien wie hij is. Niet
zomaar een profeet, maar de Zoon
van God. Dit wordt ook zichtbaar
tijdens de verheerlijking op de berg.
Jezus legt door het verhaal van de
arbeiders in de wijngaard aan Zijn
leerlingen uit dat ‘velen laatsten de
eersten zullen zijn’
Week 20
Het weekthema is ‘Ontvangen’.
Samen luisteren we naar het verhaal
van Pinksteren en de eerste
gemeente die daarna ontstaat. Niet

iedereen is blij dat het aantal
volgelingen van Jezus toeneemt en
Petrus en Johannes moeten zich
verdedigen voor de raad.

Agenda
19 april

Streetwise

20/21 april

Cito eindtoets

27 april

Koningsdag

30 april

Koningsspelen

3-14 mei

Meivakantie

Verjaardagskalender
15
16
16
17
21
21
22
22
25
25
26
26
27
28
28
28
29
30
7
10
11
15
15
15
21
24
24
25

April
Saar Fraanje
Tom Moerman
Dyline Threels
Noor Maksouma
Twan Ansink (2015)
Reem Maksouma
Guusje Top
Juf Elma
Manuel Minekus
Maïsa van den Top
Mats van den Brink
Thijs Veldhuizen
Arjan Groenevelt
Anne van Essen
Coen van de
Loenhorst
Anouk Minekus
Elize van den Brink
Rens van Huigenbos
Mei
Leah van den Top
Jolinde van
Middendorp
Sjors de Jong
Manon van de
Loenhorst
Merijn van de
Loenhorst
Juf Corrie
Estelle Morren
Linsey Thomassen
Juf Gea
Levi van den Bosch

3a
3a
5a
1a
1c/ 2c
5a
1a
6a
8a
5a
4a
7b/ 8b
1b/ 2b
8a
8a
1b/ 2b
5a
8a
4b/ 5b
7a
7b/ 8b
7b/ 8b
4b/ 5b
7b/ 8b
1c/ 2c

25
26
27

Jayden Heddes
Ryan van Houten
Guus Drost

1b/ 2b
8a
1b/ 2b

