
 
 
 
De eerste week 

Het dagelijkse reilen en zeilen in de klas gaat behoorlijk goed, ondanks alle  

richtlijnen, Het lukt de kinderen goed om zich te houden aan de afspraken die gelden 

binnen de school en in de klas. We zetten het gescheiden buitenspelen voort, de 

handen worden regelmatig gewassen en de opstelling in de klas blijft ongewijzigd. 

De collega’s dragen bij het verplaatsen in de school zo veel mogelijk het 

mondneusmasker. Tevens zien we dat alle leerlingen in groepen 7 en 8 in de 

bovenbouw een mondneusmasker of een faceshields dragen en dat waarderen we 

zeer! 

We zijn weer gestart met de gymlessen voor groep 1 t/m 4 onder leiding van de 

vakleerkracht. De kinderen hebben gym op de voor hen bekende dag. 

Toetsmomenten groep 3 t/m 8 
De komende periode zullen in groep 3 t/m 8 een aantal toets momenten plaatsvinden 

waarvan de resultaten verwerkt zullen worden in ons leerlingvolgsysteem. Het zal 

ons nog meer inzicht geven in de individuele ontwikkeling van een kind en in het de 

ontwikkeling van de school. De meeste kinderen hebben al ervaring met de 

verschillende toetsen en het zal voor hen niet onbekend zijn. We zijn nieuwsgierig 

naar de opbrengsten en kunnen ons onderwijsaanbod hierop afstemmen. 

Lessen in de mediatheek 

De groepen 6 krijgen vanaf deze week een aantal lessen in de mediatheek. Dankzij 

juffrouw Aukje leren ze met behulp van een aardbevingssimulator, die met LEGO-

stenen is gebouwd, onderzoeken welke kenmerken van een gebouw bestand zouden 

zijn tegen een aardbeving. 
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Het allerbelangrijkste: leesplezier! 
Sommige kinderen in groep 3 zijn razend enthousiast en willen steeds meer lezen. 
Andere kinderen zien er tegenop. 
In groep 3 lezen kinderen heel veel. Elke dag op school staat lezen en de verwerking 
van de leesopdrachten wel minimaal 1,5 uur per dag op het rooster.  
Ook thuis moeten ze veel lezen. 
Daarom is het belangrijk om elke dag thuis aandacht te geven aan het lezen. Blijf in 
de gaten houden dat uw kind plezier heeft in het lezen. Merk je dat het tegen gaat 
staan, probeer dan niet te dwingen, maar het op een speelse manier aan te pakken.  
Op de foto’s  kunt zien hoe er in de klas van juf Claudia soms gelezen wordt.  
 
 

                  

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Actie ouders 
 

Rapport gesprekken groep 3 t/m 7 
De oudergesprekken voor groep 3 t/m 7 zullen plaatsvinden in de periode van 22 

maart tot 26 maart. In de nieuwsbrief van volgende week wordt u hierover nader 

geïnformeerd. De gesprekken zullen online plaatsvinden via Teams.  

Studiedag op 17 maart 
Op woensdag 17 maart hebben we een studiedag. De leerlingen zijn op die dag vrij. 

Op die dag zullen de leerkrachten hard werken aan hun leerling rapporten. Op 19 

maart krijgen leerlingen hun rapport mee naar huis.  

Leuk om te weten 

ALLES DOOR OEFENING  
Voor kinderen op de basisschool 
lanceert ADO Den Haag een nieuw 
project genaamd 'Alles Door 
Oefening'. ADO Den Haag wil met 
deze nieuwe activiteit kinderen 
stimuleren om op een leuke manier 
aan de slag te gaan met verschillende 
oefeningen. De doelstelling is om 
leerzame maar vooral ook leuke 
oefeningen aan te bieden, zodat de 
jonge ADO Den Haag-fan zich 
spelenderwijs kan vermaken en 
ontwikkelen. 

Ontwikkel jouw skills! 
                                   Weet jij tegen welke club ADO Den Haag dit weekend speelt, 

kun je de plaats van deze club aanwijzen en kun je aangeven 
in welke provincie de plaats ligt? Weet jij welk getal je krijgt als 
je het rugnummer van Shaquille Pinas verdubbelt of ga jij aan 
de slag met Maartje Looijen om de tafel van 7 te leren? ADO 
Den Haag heeft nu meerdere oefeningen online staan en wij 
dagen jou uit om hiermee aan de slag te gaan! 

Ga snel aan de slag en win mooie prijzen! 
Natuurlijk maak je deze opdrachten voor je 
eigen ontwikkeling, omdat ADO Den Haag 
jouw club is en vooral omdat het leuk is om 
te doen. Daarbij maken kinderen tot 21 

maart ook nog eens kans op leuke ADO Den Haag-prijzen. Op 
deze manier bieden wij een extra stimulans om met de oefeningen 
aan het werk te gaan!  

Na 21 maart vind je weer nieuwe oefeningen en kans op nieuwe 
prijzen! 

Kijk snel op adodenhaag.nl/allesdooroefening om 

mee te doen! 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adodenhaag.nl%2Fallesdooroefening&data=04%7C01%7Celout%40scoh.nl%7Cab8615e4e31d478f53eb08d8dd9308f9%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637502971046030294%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bOgiabFos0UM8JdKvvXzLXdUMSZkmtb3AkRMVaLo0Ys%3D&reserved=0


 

                                           Vrije dagen en vakanties 

 

Data Eerste dag Laatste dag 

Goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als 

volgt ingepland: 

Woensdag 17 maart 2021 Studiedag 2 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 6 april 2021 Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 

 

 


