
       

 
   

 
 

Datum: februari 2022                                                                         nieuwsbrief 5

VERTREK JUF AGEETH 
Zoals u weet, is Juf Ageeth onze vakleerkracht 
gymnastiek. Zij geeft op maandag gymles aan 
de groepen 3 t/m 8. Helaas gaat juf Ageeth 
afscheid nemen bij ons op school. Naast onze  
school gaf zij nog op meer scholen les. Deze 
combinatie werd voor haar teveel, waardoor 
ze de keuze heeft gemaakt om op onze school 
geen les meer te geven. Maandag 30 januari jl. 
is zij voor het laatst op school geweest. 
Uiteraard wensen wij haar veel succes toe. 
Momenteel is er dus een vacature op onze 
school. Wij zijn op zoek naar een 
vakleerkracht gymnastiek die op maandag bij 
ons de gymlessen wil verzorgen. Tot er een 
opvolger gevonden is, geven de leerkrachten 
zelf de gymles. 
 
BEWEGINGSONDERWIJS 
Naast de gymlessen op maandag krijgen onze 
leerlingen ook op andere momenten 
bewegingsonderwijs aangeboden zoals de 
judolessen van juf Esther.  
Daarnaast maken wij ook gebruik van het 
aanbod vanuit Welzijn West Betuwe. 
Bij Welzijn West Betuwe zijn 6 
buurtsportcoaches actief: Cynthia, Koos, 
Jeroen, Ans, Tim Kroon en Tim van Zanten.  
Zij zetten zich in voor de sportbehoefte in de 
gemeente West Betuwe, van jong tot oud. 
Aan het begin van het schooljaar gaan zij 
daarom bij iedere basisschool in de gemeente 
langs om de sportbehoefte te bespreken. Dit 
jaar heeft de Zandheuvel gekozen voor: 
'inspiratielessen actieve pauze' en 'vreemde 
sporten'. 
 
Wat houdt dat in? 
Inspiratielessen actieve pauze: na iedere 
schoolvakantie komt er een buurtsportcoach 
op het schoolplein om drie spellen uit te 
leggen die in de pauze gespeeld kunnen 
worden. De leerlingen doen inspiratie op en 

krijgen de spellen op kaarten aangereikt. Zo 
bevorderen we het spelen op het schoolplein. 
 
Qua vreemde sport is er gekozen voor 
honkbal. Buurtsportcoach Tim Kroon komt op 
9, 16 en 23 mei honkbal lessen geven aan de 
groepen 3 t/m 8.  
Groep 1 en 2 heeft in januari gym/turnen 
aangeboden gekregen door buurtsportcoach 
Tim van Zanten. 
 
Ook doen groep 6 t/m 8 dit jaar weer mee met 
de gezamenlijke Koningsspelen, die dit jaar in 
Asperen worden gehouden.  
Welzijn West Betuwe speelt hierin weer een 
mooie rol in de organisatie. Bovendien komt 
na de meivakantie Skatetijd aan bod, in 
samenwerking met skeelerbaan D’n Ouwe 
Wiel uit Herwijnen. Samen verzorgen zij op 
school een leuke skateclinic.  
De buurtsportcoaches zorgen er in 
samenwerking met de gemeente en lokale 
sportaanbieders voor dat leerlingen in 
beweging komen en blijven en dat zij (op 
school) leuke, nieuwe spellen en sporten 
kunnen ontdekken. 
 

 
 
OPROEP VAN BIBLIOTHEEK RIVIERENLAND 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de 
bibliotheek in Asperen! Als vrijwilliger help je 
onze bezoekers o.a. bij het vinden, inleveren 
en terugbrengen van boeken. Ben jij op zoek 
naar afwisselend vrijwilligerswerk en wil je 
graag een bijdrage leveren aan het leesplezier 
van onze bezoekers? Klik hier voor meer 
informatie 

https://www.bibliotheekrivierenland.nl/over-ons/vacatures/vrijwilligers.html?utm_source=Groep%3A+Nieuwsbrief+Bibliotheek+Rivierenland&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+februari+2023+487455
https://welzijnwestbetuwe.nl/


       

 
   

 
 

 
 
 
 
VAKANTIES EN STUDIEDAGEN ‘23-‘24 
 
Vakanties 2023-2024: 
Herfstvakantie 16-10-23 t/m 20-10-23 
Kerstvakantie 25-12-23 t/m 5-1-24 
Voorjaarsvakantie 19-2-24 t/m 23-2-2024 
Goede Vrijdag en Pasen 29-3-24 t/m 1-4-24 
Meivakantie 29-4-24 t/m 10-5-24 
Pinksteren 20-5-24 
Zomervakantie 15-7-24 t/m 23-8-24 
 
Studiedagen 2023-2024: 
Studiedag 1  vrijdag 29-09-2023 
Studiedag 2  maandag 27-11-2023 
Studiedag 3  woensdag 7-2-2024 
Studiedag 4  dinsdag 2-4-2024 
Studiedag 5  woensdag 19-6-2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KALENDER  
20 februari t/m 23 februari 
Rapportgesprekken gr. 1 t/m 7 
24 februari  
Studiedag(de kinderen zijn deze dag vrij) 
27 februari t/m 3 maart 
Voorjaarsvakantie 
7 maart 
Voorstelling groep 1/2 
8 maart 
Pleinlessen groep 1/2 
9 maart 
Pleinlessen groep 3 t/m 8 
14 maart 
Start 2e reeks muzieklessen groep 1 t/m 8 
20 maart 
Start bokslessen groep 3 t/m 8 
6 april 
Lenteviering 
7 april 
Goede vrijdag (de kinderen zijn deze dag vrij) 
10 april 
Tweede paasdag (de kinderen zijn deze dag 
vrij) 
11 april 
Studiedag (de kinderen zijn deze dag vrij) 
18 en 19 april 
Eindtoets groep 8 
20 april  
Juffenfeest 
21 april 
Koningsspelen 
24 april t/m 5 mei 
Meivakantie  
 
Mocht u n.a.v. deze praktische informatie  
vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen 
we dat graag van u.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team Zandheuvel 
 


