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Belangrijke data 

    
   Maandag 4 april   Zwemmen groep 7/8 
 
   Woensdag 6 april   Studiedag. Kinderen zijn vrij 
 
   Woensdag 13 april   Groep 1/2a mag door de ouders naar binnen  

worden gebracht 
 

   Donderdag 14 april   Groep 1/2b mag door de ouders naar binnen  
worden gebracht 

 
        Paasviering 
 
   Vrijdag 15 april    Goede vrijdag. Alle kinderen vrij 
 
   Week 16    Laatste week schoolfruit 
 
   Dinsdag 19 april en woensdag 20 april IEP eindtoets voor groep 8 
 
   Vrijdag 22 april    Koningsspelen 
 
 

Van de directie 
Zoals u heeft kunnen zien wordt er druk gewerkt aan het schoolplein voor de groepen 3 t/m 8. 
We begonnen met een grote groep ouders die er voor gezorgd hebben er tegels verwijderd werden. Mijn dank daarvoor! 
Binnen 1,5 uur was het klaar. Uit groep 4 waren de meeste hulpouders, dus groep 4 heeft een lekker ijsje gekregen.  
Op dinsdag 22 maart begon firma Hoek met de werkzaamheden op het schoolplein en het begint steeds meer contour te 
krijgen. Inmiddels zijn er bomen geplaatst voor de lokalen van groep 3, 4 en 5 zodat er voldoende schaduw is in de zomer. 
Daarnaast krijgt de arena al vorm, door de stenen van het schoolplein te hergebruiken en als een stevige bank op te 
stapelen. Afgelopen donderdag is er een begin gemaakt om de speeltoestellen te plaatsen. Dit doet de firma Speelmaatjes. 
Ook de beplanting begint steeds meer vorm te krijgen. We zijn benieuwd naar het eindresultaat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Zwangerschapsverlof 
Met de meivakantie zal ik met zwangerschapsverlof gaan. We zijn druk bezig om vervang te regelen en daar wordt  u 
binnenkort over geïnformeerd.  

 
Plusklas wordt Micado 
Afgelopen jaar is er op alle scholen van Atlant invulling gegeven aan de implementatie van het 
innovatieplan Plusaanbod. Drie speerpunten daarbij waren het bieden van verrijkings-en 
verdiepingsstof in de eigen groep door de eigen leerkracht, het samenstellen van de 
plusboxen met eenvoudig in te zetten materiaal en verandering van het aanbod in de 
plusklas. Dat aanbod is nu gericht op het Leren leren (Hoe leer ik?), Leren leven (Wie ben ik?) 
en het leren denken (Hoe denk ik?). Wij vinden dat daar ook een nieuwe naam bij past! 
Daarom heet de Plusklas vanaf vandaag: ‘Micado’. De letters van Micado staan voor: 
Motivatie –Inzicht –Communicatie –Aandacht–Doorzettingsvermogen –Ontwikkeling. Dit past goed bij de inhoud van de 
workshops. De naam is gericht op iets leren in plaats van iets al goed kunnen. 
Het logo symboliseert het samengaan van verdieping en vaardigheden tot één geheel. De kinderen gaan dus niet meer 
naar de plusklas, maar naar een workshop van Micado.  

 
Studiedag 6 april 
Op woensdag 6 april staat er een studiedag gepland voor de leerkrachten. Op deze dag gaan we nadenken over de doelen 
voor volgend schooljaar: waar hebben we dit jaar aan gewerkt? Zijn alle doelen behaald of nemen we doelen mee naar 
volgend schooljaar en waar willen we volgend schooljaar onze focus op leggen?  
We verwachten een productieve dag te hebben.  
 
Paasviering 
Zoals elk jaar willen wij met de kinderen aandacht besteden aan het Paasverhaal en de 
Paasgedachte. 
Wij willen, net als andere jaren, samen met de kinderen ontbijten. Dinsdag 5 april 
worden er in alle groepen lootjes getrokken, waarop de naam staat van een kind en de 
wensen voor het ontbijt. Het is de bedoeling dat elk kind een ontbijt verzorgt voor een 
ander, leuk en goed verpakt in een mooi versierde (schoenen)doos. Op die doos staat 
groot de naam van het kind waarvoor het ontbijt bestemd is. Uiteraard blijft het geheim 
voor wie je de doos gaat maken. Zo is het voor iedereen een verrassing. 

 
Laatste week schoolfruit 
In week 16 (de week voor de meivakantie) zal voor de laatste keer schoolfruit geleverd worden. Dat betekent dat na de 
meivakantie verwacht wordt dat u zelf weer een tussendoortje mee geeft op woensdag, donderdag en vrijdag. Wij streven 
er naar dat uw kind een gezond tussendoortje mee krijgt.  
 
IEP eindtoets 
Alle kinderen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken aan het eind 
van de basisschool. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van de 
kinderen. Dit jaar wordt de eindtoets op dinsdag 19 april en woensdag 20 april 
gemaakt. De eindtoets geeft als resultaat een advies voor het voortgezet 
onderwijs. De leerkracht heeft dit al voor 1 maart gedaan. Dit schooladvies van 
de leerkracht is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De uitslag 
van de eindtoets is naast het schooladvies van de leerkracht, een tweede 
objectief gegeven.  
Wij wensen de kinderen van groep 8 heel veel succes! 
 
 



 

 
 
 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april staan de koningsspelen op het programma. Aangezien een week daarvoor al een paasontbijt wordt 
genuttigd, zullen sommige klassen niet ontbijten maar lunchen op school. Verder kan ik verklappen dat de groepen 3 tot en 
met 5 een dansclinic krijgen in sportcentrum Velserbroek en gr 6 t/m 8 een rugbyclinic bij OG. Zij gaan verder ook nog 
sporten in het Polderhuis. 
De kleuters en gr. 3 doen een spelletjescircuit in en om de school. Daarvoor hebben we nog hulp nodig. De 
groepsleerkracht zal u daarvoor benaderen. 
Het wordt een zeer afwisselende dag waarbij de groepen soms samen maar ook apart op pad gaan. Hopelijk wordt het 
knap weer. Ik heb er heel veel zin in. 

 
Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen begint weer behoorlijk vol te raken. Kijkt u even of er iets tussen zit van uw kind?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


