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De lente is begonnen 
Gisteren is er in alle groepen aandacht besteed aan het Paas-
feest. Heel fijn om te genieten van deze gezelligheid en ook het 
zonnetje draagt haar steentje bij. 
Op de foto hieronder ziet u de kinderen van groep 4 en groep 
1/2A genieten van het paasontbijt dat verzorgd is door Brownies 
en Downies uit Haarlem. Kinderen hebben vooraf aangegeven 
welk beleg zij op het broodje wilde hebben en wat zij wilden drin-
ken. Daarnaast hebben wij allemaal een croissantje en een cho-
coladeverrassing gekregen. Wij willen de paascommissie en OR 
weer hartelijk danken voor de organisatie. 
 

   
 
Onzekere tijden 
Het is ons weer gelukt om alle groepen te bemannen. Afgelopen 
vrijdag werd het even spannend toen meester Tim weggeroe-
pen werd om naar het ziekenhuis te gaan. De vraag naar ouders 
om hun kind op te halen stond al uit toen plotseling een gediplo-
meerde ouder aangaf de groep op te willen vangen. Echt heel 
fijn! Ook in groep 1/2B heeft een ouder al twee keer bij kunnen 
springen. Lieve ouders, bedankt voor jullie inzet en betrokken-
heid bij onze school! Hiermee bedoelen wij ook alle ouders die 
hun kinderen uit voorzorg thuishouden i.v.m. beginnende klach-
ten.  
Op het moment van schrijven krijgen wij melding van een positief 
geteste leerling uit groep 4. Hierdoor gaat groep 4 vanaf nu in 
quarantaine. Wanneer een leerling positief getest is en hij/zij in 
de besmettelijke periode op school is geweest, moet de hele 
groep in quarantaine. Dit was het geval bij groep 4 van onze 
school. Juf Nieke en de ouders van deze groep hebben dit heel 
goed opgepakt. Dank jullie wel! 
 
1 april! 
Ja u leest het goed, vandaag is het 1 april! Een dag om weer ‘uit 
te pakken’. En dat is ook dit jaar goed gelukt! Juf Daniëlle (groep 
6) kwam met een leuk idee over het meenemen van handdoek-
jes. Het bericht was nog geen 10 minuten verstuurd en de eerste 
verontwaardigde reacties van ouders kwamen al binnen. En wat 
heerlijk om te zien dat heel veel kinderen vandaag ook braaf de 
handdoekjes mee hebben genomen! Genieten dit. Op naar vol-
gend jaar! 
 

 

Inschrijven oudergesprekken 
De inschrijving voor de oudergesprekken (groep 1 t/m 6) is deze 
week van start gegaan. U kunt zich nog inschrijven t/m vrijdag 9 
april (17.00 uur). Wij verwachten alle ouders op gesprek. Kinderen 
van groep 6 zullen bij het gesprek aanwezig te zijn. Ouders van 
groep 7 voeren de gesprekken zonder het kind. Zij hebben over 
enkele weken nogmaals gesprekken i.v.m. het voorlopig advies. 
Bij dit gesprek vragen wij de kinderen wel aan te schuiven. 
 
Kascontrole OR 
Ook dit jaar heeft de jaarlijkse kascontrole van weer plaatsge-
vonden. Hieruit is naar voren gekomen dat het helemaal helder 
is hoe vorig jaar de ouderbijdrage is geïncasseerd en met welke 
zorgvuldigheid dit is gebeurd. Boekhouding is keurig gedaan en 
verantwoording voor de inkomsten en uitgaven sluitend. OR 
heeft hiervoor de complimenten gekregen. Op naar de vol-
gende kascontrole na dit schooljaar. Hierbij wil ik de leden van 
de ouderraad hartelijk danken voor hun inzet, met in het bijzon-
der Serap (onze penningmeester). 
 
Swimming’s Cool 
Tot de meivakantie gaan de lessen van Swimming’s Cool niet 
door. Na de meivakantie staan er geen groepen meer inge-
deeld. Dit betekent dat er geen zwemlessen meer plaatsvinden 
dit schooljaar. Wij verwachten dat de lessen ook niet ingehaald 
zullen worden. Mocht dit wel het geval zijn, dan zullen wij de ou-
ders informeren. 
 
Nieuwsbrief BSO Toermalijn (ingezonden) 
Beste ouder(s),  
Via deze weg vertellen wij u graag wat meer over de bijzondere 
samenwerking met uw school. Al is het door corona een andere 
tijd, wij willen juist nu samen met uw school en de kinderen ver-
binden. Sinds de start van het schooljaar vindt de buitenschoolse 
opvang op de Toermalijn naast de kleuterklassen. Een mooie 
plek met veel ruimte in het lokaal en veel plek voor sport- en spel, 
op het schoolplein of in de gymzaal. Speciaal voor de boven-
bouw werken wij met onze vaste sportmedewerkers Gregory en 
Thomas. Maar wist u dat onze pedagogisch medewerker Lea 
ook een gymdocent is?! Dagelijks bieden wij sport- en spelactivi-
teiten op het schoolplein of in de gymzaal aan. Door de huidige 
omstandigheden is het belangrijk veilig en volgens protocol te 
werken. GGD Kennemerland is positief over de werkwijze van ’t 
Kwakersnest. Wij werken met gescheiden groepen en vaste pe-
dagogische medewerkers op de stamgroepen. Op dit moment 
bieden wij enkel noodopvang aan. Wij hopen uiteraard snel 
weer alle kinderen te mogen verwelkomen. Op ’t Kwakersnest 
werken wij ontwikkelingsgericht. Onze werkwijze ‘Starblokken’ is 
de rode draad in onze pedagogische visie. De kinderopvang 
biedt een dagprogramma aan waarbij de kinderen de vrije 
keuze hebben in activiteiten waarin het thema terugkomt. Denk 
hierbij aan sport- en spel, taal, muziek, bouw- en knutselactivitei-
ten.  
 
Bent u geïnteresseerd in onze buitenschoolse opvang? Heeft u 
vragen over de noodopvang? Of wilt u eens met ons kennisma-
ken? Hiervoor kunt u naar onze website www.kwakersnest.nl. Op 
dit moment hanteren wij geen wachtlijst. U kunt direct bij ons te-
recht. Wij bieden voorschoolse- en buitenschoolse opvang aan 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 07:30 tot 18:30 
uur. Opvang op woensdag is ook mogelijk op locatie Velser-
broek. 
 



Kinderpaasfeest Adelbertuskerk 
Volgend bericht zagen wij in magazine van onze kerk staan: 
Ook dit jaar kan het Kinderpaasfeest nog niet groots in de kerk 
gevierd worden. Daarom heeft de kerk het volgende gedaan: 
Zij hebben het Paasverhaal met kinderen op foto’s vastgelegd. 
Hiervan maken zij een digitaal fotoboek dat met Pasen te zien 
zal zijn via een speciale link op de website van de parochie. 
 
Gevonden voorwerpen 
Na het paasweekend zullen wij onze gevonden voorwerpen ‘uit-
stallen’ op de tafeltennistafel op het bovenbouwplein. Hieronder 
kunt u alvast kijken of er iets bekends bij ligt! 
 

   
 
Jeugdfonds sport en cultuur 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt als er thuis niet genoeg 
geld is voor bijvoorbeeld sport-, zang-, theater- of muziekles. Wilt 
u weten hoe het werkt? Bekijk de folder hiernaast! 
 
Agenda: 
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag; iedereen VRIJ!! 
Zondag 4 april: 1e Paasdag 
Maandag 5 april: 2e Paasdag, iedereen VRIJ!! 
 
 

Wij wensen iedereen 
een mooi paasweekend! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


