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Koningsspelen 

Morgen staan de Koningsspelen bij ons op het programma! Eer-

der deze week heeft u daar vanuit de commissie (via de school-

app) informatie over ontvangen. Dit jaar vieren wij dit feest weer 

op school, daarom vragen wij de 

kinderen om rood/wit/blauw of 

oranje gekleed naar school te ko-

men. Het lied en de dans van de 

Koningsspelen is in alle groepen al 

geoefend voor een feestelijke (co-

ronaproof) opening. Daarnaast 

zijn er voor elke groep spellen en 

activiteiten georganiseerd. Wij 

gaan er weer een gezellige en 

sportieve dag van maken! 

 

Schoolklimaat en veiligheid schooljaar 2020-2021 

Ieder jaar vragen wij de leerlingen uit  de groepen 6 tot en met 

groep 8 naar hun mening over het schoolklimaat- en veiligheid. 

Deze antwoorden helpen ons om inzicht te krijgen in de ervarin-

gen van de leerlingen en over de fysieke en de ervaren veilig-

heid. Gemiddeld geven de leerlingen het schoolklimaat- en vei-

ligheid een 8,5! Dit betekent dat leerlingen het over het alge-

meen fijn vinden in de klas en zich veilig voelen op onze school.  

 

Leerlingen bij ons op school zijn het meest positief over hun soci-

ale en fysieke veiligheid. Er wordt aan leerlingen onder andere 

gevraagd of zij gepest worden op school en of zij wel eens bang 

zijn voor andere kinderen. Zij geven dit gemiddeld een 9! Dit be-

tekent dat onze leerlingen zich veilig voelen en het gevoel ge-

pest te worden er niet of nauwelijks is.  

 

Verder zien wij dat leerlingen goed contact hebben met klasge-

nootjes, het leuk vinden om naar school te gaan en vinden dat 

zij in een leuke klas zitten. Wij zijn heel blij om dit te horen! 

 

Leerlingenraad 

Vorige week donderdag is onze 

leerlingenraad weer bij elkaar 

gekomen. Er is tijdens het over-

leg gesproken over de indeling 

van de schoolpleinen en ver-

schillende ideeën/vragen van-

uit de groepen. Daarnaast zijn 

er op beide pleinen tegels met 

een lieveheersbeestje bij de in-

gangen geplaatst. Dit idee was 

eerder vanuit de leerlingen-

raad gekomen. Zij vinden het 

belangrijk dat er niet gepest 

wordt op school en daar staat 

deze tegel symbool voor.  

 

Schoolbibliotheek 

Onze schoolbibliotheek is inmiddels alweer een tijdje open. Wat 

leuk om te zien met hoeveel plezier hier boeken door de leer-

lingen worden uitgekozen. 

 

Wist u dat kinderen thuis ook in de catalogus van de schoolbibli-

otheek kunnen kijken? Leuk om samen te kunnen bekijken! Klik 

op de link hieronder en klik dan op het logo van onze school: 

https://www.bibliotheekvelsen.nl/onderwijs/basisonder-

wijs/SchoolWise.html  

Week van de TEEK 

Deze week is het ‘De week van de Teek’ om landelijke aandacht 

te vragen voor teken en de gevolgen van tekenbeten. Teken 

kunnen ziektes overbrengen, zoals de ziekte van Lyme. Het is 

daarom belangrijk dat je weet hoe je tekenbeten kunt voorko-

men en wat je kunt doen als je toch gebeten bent. 

 

Check regelmatig uw kind, ook wij hebben bosjes en struiken op 

ons schoolplein.  

 

Door je huid te bedekken met kleding of door je in te smeren met 

DEET kun je beschermd worden tegen tekenbeten. Het is belang-

rijk om jezelf en je kinderen te controleren op teken als je in de 

natuur bent geweest. 

 

Teken hebben een voorkeur voor liezen, knieholtes, oksels, bil-

spleet, randen van het ondergoed, achter de oren en rond de 

haargrens in de nek. Controleer deze plekken dus extra goed. 

Als je gebeten bent, moet de teek zo snel mogelijk verwijderd 

worden. Meer informatie? www.rivm.nl/tekenbeet  

 

VierKeerWijzer: digitale gastlessen op school 

Ter afsluiting van het VierKeerWijzer thema ‘Twee keer oorlog’ 

kregen de leerlingen uit groep 7 en 8 gastlessen. In deze digitale 

gastlessen vertelde in iedere groep iemand anders hun persoon-

lijke verhaal. De groepen kregen iemand op bezoek die zelf de 

oorlog heeft meegemaakt, een dochter van een verzetsstrijder 

of een Joodse onderduikster.  

 

De verhalen hebben een grote indruk bij de leerlingen achter-

gelaten. Wij willen de gastsprekers ontzettend bedanken voor 

het delen van hun bijzondere verhaal. Hieronder een foto van 

de digitale gastles in groep 7A. 

 

Agenda: 

23 april: Koningsspelen 

26 april: GMR-vergadering 

27 april: Koningsdag, alle leerlingen vrij! 

28 april: MR-vergadering 

30 april: groep 1-2 is vrij 

1 t/m 14 mei: meivakantie 
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