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Start na de vakantie 

Wij hopen dat u heeft kunnen genieten van een fijne voorjaars-

vakantie. In alle groepen zijn wij deze week weer goed gestart. 

Er heerst voelbaar rust. Het lijkt weer een beetje meer op van-

ouds. Tevens hebben verschillende groepen deze week weer 

een start gemaakt met een nieuw thema VierKeerWijzer. De kleu-

tergroepen opende begin deze week het thema ‘Ik hou van Hol-

land’ op het plein met een heuse klompendans (zie foto). In 

groep 3 en 4 gaan de kinderen de komende tijd aan de slag met 

het thema ‘Mijn lijf’. Het thema ‘Ridders en kastelen’ is deze week 

van start gegaan in groep 5 en 6. De groepen 7 en 8 sluiten deze 

week het vorige thema van VierKeerWijzer af. Zij beginnen bin-

nenkort aan het thema ‘Twee keer oorlog’. 

 

Oudergesprekken (herhaling) 

Voor de vakantie hebben wij u in de nieuwsbrief geïnformeerd 

over de keuze die wij hebben gemaakt voor de komende ou-

dergesprekken in de week van 12 april. Deze gesprekken zijn 

voor de ouders van groep 1 t/m 7 verplicht en zullen in het teken 

staan van het eerste rapport en wordt de voortgang van uw 

zoon of dochter besproken. 

Voor deze gesprekken kunt u zich vanaf 28 maart 19:00 uur in-

schrijven via de gesprekken planner in de schoolapp.  

 

 

 

Studiedag 12 maart (herhaling) 

Volgende week vrijdag 12 maart staat een studiedag gepland, 

daardoor vervalt de normale lesdag voor alle leerlingen.  

Deze studiedag staat in het teken van het analyseren van ons 

onderwijsproces. Leerkrachten reflecteren hierbij op hun onder-

wijskundig handelen in de klas en de resultaten van de kinderen, 

waardoor zij (waar nodig) aanpassingen kunnen doen in hun on-

derwijsaanbod de komende periode. Zeker na een bijzondere 

periode, zoals het thuisonderwijs, is het prettig om hier samen met 

andere collega’s over in gesprek te kunnen gaan. 

 

Verhuizing groep 8 

De afgelopen drie weken heeft groep 8 in een opmerkelijk lokaal 

les gekregen. De kinderen uit deze groep waren namelijk tijdelijk 

verhuisd naar het speellokaal. Dat was een bijzondere ervaring 

voor de kinderen en de leerkrachten! Het voelde heel fijn in de 

grote ruimte maar tegelijkertijd werd het speellokaal door de 

kleutergroepen erg gemist. 

Wij hebben besloten dat de groep volgende week vrijdag weer 

terug kan gaan naar hun eigen lokaal. Dit doen de leerkrachten 

met het volste vertrouwen dat zij en de kinderen zich aan de 

richtlijnen vanwege het coronavirus kunnen houden.  

De leerkrachten en kinderen van groep 8 willen de kleuterleer-

krachten bedanken voor het gebruik van de speelzaal. De kleu-

ters kunnen na volgende week hierdoor weer genieten van hun 

gymlessen in de speelzaal.  

 

Werkzaamheden station Driehuis 

Binnenkort begint ProRail met de verbouwing van station Drie-

huis. Tijdens deze werkzaamheden (van 15 maart tot eind okto-

ber) komt er een omleidingsroute door het viaduct, hier kunt u 

mogelijk hinder van ondervinden. Buurtbewoners ontvangen 

binnenkort van ProRail een brief met meer informatie. 

Meer informatie kunt u vinden op: 

 https://www.prorail.nl/nieuws/driehuis-krijgt-een-nieuw-station.  

 

Agenda: 

Vrijdag 12 mrt: studiedag, leerlingen vrij 
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