
 

18 maart 2021 

 

Beste ouders en verzorgers, 

In deze nieuwsbrief wil ik u graag bijpraten over de volgende onderdelen: 

• Nieuw meubilair en extra studiedag voor de kinderen op 30 april 

• Vraag om ouderhulp op 29 april 

• Talentwerktijd 

• Nieuw klimrek speellokaal 

• LOL gesprek  

We begonnen deze dag met een zieke collega. Meester Robert voelt zich niet fit en heeft zich laten 

testen. Groep 5 kon daarom niet naar school komen. Gelukkig weten we nu dat de uitslag negatief is. 

We hopen dat meester Robert zich morgen weer beter voelt en anders proberen we een invaller te 

vinden voor de groep. We houden de ouders van groep 5 goed op de hoogte. Meester Robert zou 

vandaag de gymles geven in groep 4, deze gymles gaat vandaag helaas niet door. 

Nieuw meubilair 

Wij zijn blij, want op 30 april komt eindelijk het nieuwe meubilair voor de groepen 3 tot en met 8. 

Op donderdag 29 april wordt het oude meubilair opgehaald. Dit meubilair krijgt een goede 

bestemming. Met behulp van het consulaat en het ministerie van onderwijs wordt het verscheept 

naar Gambia. Daar is een school zonder meubilair en zullen de kinderen erg blij zijn met onze stoelen 

en tafels en kasten. 

Op 30 april zijn de kinderen vrij, dit is de extra studiedag zoals eerder gecommuniceerd. Na de 

meivakantie krijgen de kinderen dan een nieuwe werkplek. Op 29 april vanaf ongeveer 11.30 uur 

gaan we de groepen en een deel van de hal leegmaken. Op het plein komt een container waar we de 

oude spullen in verzamelen. We zijn op zoek naar ongeveer 6 ouders die ons willen helpen om de 

kasten te tillen en de container te vullen. De kinderen zullen ook helpen, zij tillen zelf hun eigen tafel 

en stoel naar buiten. We zullen dit allemaal binnen de coronamaatregelen doen. 

Kunt u ons helpen? Wilt u zich dan opgeven bij de leerkracht? (ik verwacht van 11.30 uur tot 15.00 

uur) Ook zoeken we een ouder met een auto en een kar die de laatste spullen voor ons naar de stort 

wil brengen. Ook daarvoor is het fijn als u zich opgeeft bij de leerkracht. 

Talentwerktijd 

De groepen 5 tot en met 8 houden zich de komende weken bezig met sporten! In hun eigen groep 

wordt buiten aan de volgende onderdelen gewerkt: 

• Yoga 

• Tennis 

• Roots in Nature 

• Bootcamp 

We hopen dat zij mooie ervaringen op doen én lekker bewegen! 

 

Nieuw klimrek speellokaal 



Ook de onderbouw kan de komende periode beter bewegen. Voor het speellokaal hebben we een 

nieuw klimtoestel gekocht. Hiermee kunnen de kinderen beter klimmen en klauteren! We zijn er blij 

mee! 

 

 

LOL gesprek indien gewenst  

Veel ouders en kinderen hebben in week 7 een LOL gesprek gevoerd, sommige ouders wilden liever 

wachten tot wat later. De gelegenheid voor deze gesprekken is in week 13 (vanaf 29 april), neemt u 

dan contact om met de leerkracht?   

Mochten de afgelopen weken of de resultaten daartoe aanleiding geven, kan ook de leerkracht het 

initiatief nemen tot een gesprek. Het is mogelijk dat hierbij de intern begeleider Aline aanschuift. Het 

kan ook zijn dat u al een afspraak heeft gemaakt met de leerkracht van uw kind. 

De resultaten van de laatste citotoetsen kunt u vinden in het ouderportaal van Parnassys (groep 3 tot 

en met 8), dit zal binnenkort worden opengezet zodat u het kunt bekijken. Geeft dit aanleiding tot 

vragen kunt u de leerkracht opzoeken via een parrobericht of mail. 

 

Inspectie 

In april zijn wij uitgenodigd om mee te doen aan een themaonderzoek van de inspectie over “Analyse 

en afstemming in het basisonderwijs”. Het bezoek is online met een aantal collega’s, de intern 

begeleider en met mij als schoolleider. Het past in de fase waarin wij bezig zijn binnen ons onderwijs 

en willen hierover graag met de inspecteur in gesprek. 



Corona 

We doen ons best om de kinderen zo normaal mogelijk les te geven en corona zoveel mogelijk buiten 

de school te houden, maar dat is lastig, zoals vanmorgen ook bleek. Voor het onderwijsteam zijn er 

vanaf nu spoedtest beschikbaar waardoor we sneller weten of een collega is besmet of niet. We 

hopen natuurlijk dat iedereen gezond blijft! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het onderwijsteam 

Marijke Moen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


