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Jaargang 19, nummer 3,  25-02-2022 
 
Beste ouders/verzorgers 
Wij willen u bedanken voor uw 
flexibiliteit en meedenken in deze 
tijd. Wij waarderen dit enorm!  
 
Spel-les  
Iedere woensdag en vrijdag is juf 
Jamie-Lee bij ons op school. Zij 
geeft spel-les. Wat houdt dit ei-
genlijk in? In de spel-les leren 
kinderen samenwerken, ze le-
ren over oorzaak en gevolg en ze 
leren rekening met elkaar te hou-
den. Hoe doen ze dat? Door in 
groepjes kleine toneelstukjes te 
oefenen en op te voeren. Jazeker, 
de leerlingen staan echt volledig 
in de aandacht, als zij hun zelfbe-
dachte toneelstukje aan de rest 
van de klas laten zien. Zelfs als er 
onverwacht een nieuwe leer-
kracht voor de groep staat zijn de 
leerlingen betrokken en doen 
serieus mee. Het leuke van een 
andere leerkracht is dat er ook 
ineens andere spelletjes worden 
gespeeld. Zo had de invaljuf vorige 
week een concentratie opdracht 
aan boord van een schip. Ze gaf 
allerlei opdrachten, zoals schrob 
het dek, hijs de zeilen, maar als zij 
riep: “kapitein”, dan moest ieder-
een in de kapiteins houding gaan 
staan en mocht niet bewegen, 
totdat de juf het commando: 
“Stop” gaf. Bewoog je toch, dan 
was je af. De kinderen vonden het 
erg leuk en deden goed hun best.  
 
 

Rapportgesprekken 
Vrijdag 18 maart krijgen de leer-
lingen hun rapport mee naar huis. 
Dinsdag 22 maart en donderdag 
24 maart zijn de rapportgesprek-
ken voor de groepen 1 t/m 7. 
Vanaf 9 tot en met 17 maart kunt 
u zich inschrijven. U kunt via onze 
app een tijdstip kiezen waarop u 
het gesprek met de leerkracht wilt 
voeren. Ga in de app. naar de 
button “oudergesprek”. De mees-
te ouders (die al ingelogd zijn) 
kunnen meteen een datum kie-
zen. Als dat niet lukt heeft u een 
wachtwoord nodig. Het wacht-
woord is uw postcode. 
 
Kom in de klas 
Van dinsdag 8 t/m vrijdag 18 
maart kunt u een kijkje nemen in 
de klas bij uw kind. De uitnodiging 
hiervoor heeft u reeds ontvangen.  
 
Adviesgesprekken groep 8 
Donderdag 10 maart zijn de ad-
viesgesprekken voor groep 8. De 
leerlingen zijn deze dag vrij. U 
krijgt een persoonlijke uitnodiging 
voor dit gesprek. 
 
Schoolfotograaf            
Op maandag 28 en dinsdag 29 
maart komt de fotograaf. Uw kind 
zal alleen en met de klas op de 
foto gaan. Let op dat u toestem-
ming moet hebben gegeven op 
het SOS-formulier, anders gaat uw 
kind niet met de klas op de foto! 
Als er broers of zussen op school 

zitten, zullen zij ook samen op de 
foto gaan. Er mogen geen broers 
en zussen op de foto die niet hier 
op school zitten. Na een tijdje 
ontvangt u van de leerkracht een 
inlogkaart, waarmee u online de 
foto's kunt inzien en kunt bestel-
len. Natuurlijk bent u niks ver-
plicht. 
Let erop dat de kinderen die 
broers en zussen hebben op bei-
de dagen netjes gekleed komen, 
omdat we niet van tevoren kun-
nen zeggen wie er wanneer aan 
de beurt is met de broers/zussen 
foto!! 
Mocht u vragen hebben, dan kunt 
u terecht bij juf Jolanda Rosierse 
(groep 5), juf Selma (psz) of juf 
Joyce (groep 6). 

                              
VRIJE DAGEN/STUDIEDAGEN 

• Maandag 28 februari t/m 
vrijdag 4 maart: voor-
jaarsvakantie.  

• Donderdag 10 maart: 
groep 8 vrij i.v.m. de ad-
viesgesprekken. 

• Vrijdag 15 april: Goede 
vrijdag en maandag 18 
april 2e Paasdag. 

• Dinsdag 19 april: studie-
dag, alle kinderen vrij 

• Maandag 25 april t/m vrij-
dag 6 mei, meivakantie.  

 
VOLGENDE MAANDBRIEF. 
De volgende maandbrief ver-
schijnt op vrijdag 1 april.
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Kalender maart en april 2022 
MAART 2022 APRIL 2022 

Di 01-03-22 Voorjaarsvakantie 

Wo 02-03-22 Voorjaarsvakantie 

Do 03-03-22 Voorjaarsvakantie 

Vr 04-03-22 Voorjaarsvakantie 

Za 05-03-22   

Zo 06-03-22   

Ma 07-03-22 Kinderen weer naar school 

Di 08-03-22 Kom in de klas t/m 18 maart 

Wo 09-03-22 Kom in de klas 

Do 10-03-22 Adviesgesprekken groep 8 

Kom in de klas 

Vr 11-03-22 Kom in de klas 

Za 12-03-22  
Zo 13-03-22  
Ma 14-03-22 Kom in de klas 

Di 15-03-22 Kom in de klas 

Wo 16-03-22 Kom in de klas 

Do 17-03-22 Kom in de klas 

Vr 18-03-22 Rapport mee naar huis 

Kom in de klas 

Za 19-03-22   

Zo 20-03-22   

Ma 21-03-22  

Di 22-03-22 Rapportgesprekken 

Wo 23-03-22   

Do 24-03-22 Rapportgesprekken 

Vr 25-03-22   

Za 26-03-22   

Zo 27-03-22   

Ma 28-03-22 Schoolfotograaf 

Di 29-03-22 Schoolfotograaf 

Wo 30-03-22   
 

Do 31-03-22   

Vr 01-04-22   

Za 02-04-22   

Zo 03-04-22 Start Ramadan 

Ma 04-04-22   

Di 05-04-22   

Wo 06-04-22   

Do 07-04-22   

Vr 08-04-22   

Za 09-04-22   

Zo 10-04-22   

Ma 11-04-22 Groep 5 en 6 Maastheater 

Di 12-04-22   

Wo 13-04-22 Groep 4 naar Feest 

Do 14-04-22 Paasontbijt 

Vr 15-04-22 Goede Vrijdag 

Za 16-04-22   

Zo 17-04-22 1e Paasdag 

Ma 18-04-22 2e Paasdag 

Di 19-04-22 Studiedag alle kinderen vrij 

Wo 20-04-22 IEP-toets groep 8 

Do 21-04-22 IEP-toets groep 8 

Vr 22-04-22 Koningsspelen 

Za 23-04-22   

Zo 24-04-22   

Ma 25-04-22 Meivakantie 

Di 26-04-22 Meivakantie 

Wo 27-04-22 Meivakantie/Koningsdag 

Do 28-04-22 Meivakantie 

Vr 29-04-22 Meivakantie 

Za 30-04-22   
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