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Praktische informatie 

 
Voorjaarsvakantie 

19 februari t/m 6 maart 

 

 

 
Hoe weet je hoe hoog een 

gebouw in het echt is? 

 

 

 

 

 
Groep 7 voert de gedichten 

van de andere klassen in 

voor onze MKC 

gedichtenbundel. 

 

 

 

 
Eerste keer oefenen dor 

groep 8 voor de 

eindmusical 

 

 

Beste ouders, 

 

Een stormachtig begin van de vakantie. Hoewel het soms heerlijk is om lekker uit te 

waaien bij harde wind, is zo’n storm met code rood misschien toch iets te veel van het 

goede. Voor dat de vakantie echt begint zetten we even kort een aantal zaken op 

een rij. Een meer uitgebreide nieuwsbrief volgt later. 

 

Versoepelingen 

Wat heerlijk dat er weer zoveel meer mag en kan. Wij kijken er enorm naar uit om er 

weer met de kinderen op uit te gaan, dat we ouders weer mogen ontvangen en 

natuurlijk ook weer in mogen zetten als hulpouders. Wat dit concreet betekent voor 

onze school laten we jullie weten voor dat de school weer start op maandag 7 maart. 

In ieder geval is de mondkapjesplicht weg, hoeven we na de vakantie de 1,5 meter 

niet meer te handhaven en nog maar 5 dagen in quarantaine bij een besmetting (en 

natuurlijk wel 24 uur klachten vrij). Positieve besmettingen van kinderen hoeven niet 

meer aan de directie gemeld. 

 

 

Ouders tijdens de inloop in de school 

Natuurlijk mogen ouders straks weer mee naar binnen maar het gaat wel anders dan 

voor de coronacrisis. De crisis heeft ons opgeleverd dat het fijner en rustiger starten is 

zonder ouders in de school en dat onze jongste kinderen veel zelfdredzamer zijn bij het 

ophangen van jas en tas als hun ouders niet in de buurt zijn. Maar ouders in de school 

zijn wel heel belangrijk voor de relatie en de verbinding tussen school en thuis. We 

gaan nadenken hoe we en de winst van de rustige start kunnen behouden en ruimte 

kunnen geven dat ouders met hun kind meelopen naar de klas. Jullie horen van ons… 

 

Goede seizoen 

Waren er veel kinderen voor de kerstvakantie ziek, de leerkrachten hadden het de 

afgelopen periode goed te pakken. Om alles goed op te vangen is veel 

ondersteuning niet doorgegaan en zaten er af en toe groepen thuis. Gelukkig gaan 

we het goede seizoen tegemoet. Laten we hopen dat ons, tot minstens  het einde van 

het schooljaar een stabiele onderwijs periode is gegund. 

 

Balans op maken 

De voorjaarsvakantie duurt 2 weken voor de kinderen (t/m 6 maart). In de week van 28 

februari maken wij de balans op waar we als school staan, en of er corona 

achterstanden zijn. De citotoetsen analyseren we en we maken onderwijsplannen hoe 

we aan de slag gaan met de kinderen. Iedere leerkracht bespreekt uitgebreid zijn 

groep met de intern begeleider. We kijken natuurlijk ook naar het welbevinden.  

 

Schoolvoetbal 

Ook dit gaat weer door dit schooljaar. Leuk te zien dat veel teams van onze school 

meedoen. Ouders van de school zijn teamleider van een team. Zij regelen de 

organisatie voor het team zelf. Meester Guido (guidomelis@mkczbe.nl) coördineert en 

is aanspreekpunt voor algemene vragen. 

 
Nieuws uit de bovenbouw 
(door Frank Drost) 

 

Verkiezingen 

De kinderen uit groep 7/8 hebben politieke partijen opgericht. Met deze partijen 

proberen de kinderen grote maatschappelijke problemen op te lossen. De kinderen 

kiezen een probleem, onderzoeken de oplossingen en presenteren hun partij, hun 

probleem en hun oplossing aan de kinderen uit groep 5/6. Dan volgen de 
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Na het toetsen even 

ontspannen en Nederland 

goud zien winnen. 

 

 

 

 

 

 
Geheel verzorgde ‘high 

tea’ voor groep 8 door de 

scholieren van het Cburg 

College. 

 

 

 

 

 

 
Muziekles van meester 

Gerrit in 7/8 
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verkiezingen. Welke partij behaalt de meeste stemmen? To be continued.... 

 

Theorie verkeersexamen groep 7 

Woensdag 16 maart is het theorie verkeersexamen van groep 7. De kinderen hebben 

een theorieboekje mee naar huis gekregen. Het leren van de verkeersregels en 

verkeersborden is huiswerk. Maandag 7 maart starten wij op school met de week van 

het verkeer.  

 

Letterfeest (door Nathalie Vaessen) 

Vandaag hebben we in alle middenbouwgroepen de vakantie ingeluid met een 

letterfeest! We hebben allerlei activiteiten gedaan waarin het lezen en schrijven van 

letters centraal staan. Schrijven op toverpapier, koekjes versieren, letterspeurtocht en 

woorden maken met lettervermicelli. Het was een groot succes! Groep 3 heeft een 

letterdiploma ontvangen omdat ze alle klanken aangeleerd hebben gekregen. 

Vanwege de storm heeft niet iedereen het feest af kunnen maken, maar dat wordt na 

de vakantie ingehaald. 

 

Thema Amsterdam 

Na de voorjaarsvakantie starten we, samen met het hele MKC, met het thema 

Amsterdam. Hier ontvangen jullie nog informatie over maar wellicht komen jullie in de 

vakantie leuke items tegen thuis (of buitenshuis) die leuk zijn om na de vakantie mee te 

nemen. Of misschien schuilt er wel een echt Amsterdams talent in jou en wil je dat met 

ons delen. We horen het graag! 

 

Vakantietips: 

 

Bericht van het Plein Theater 

In de voorjaarsvakantie hebben wij een leuke voorstelling, Micro, de dingen komen in 

opstand (7+). Neem iemand gratis mee naar het theater! Omdat we weer in volle 

bezetting naar het theater mogen en het Plein Theater dat graag stimuleert bieden we 

een speciale actie aan voor de voorstelling. Micro…de dingen komen in opstand 

(7+)Koop 1 kaartje voor zondag 20 februari en neem 1 iemand per gezelschap gratis 

mee! Vul de actiecode ‘samentheater’ in en ga het beleven in het Plein Theater.Klik 

hier voor tickets   https://www.plein-theater.nl/agenda/11448 
 
Jeugdland 

Ook bij Jeugdland is van alles te doen in de voorjaarsvakantie, zie de folder in de 

bijlage. 

 

 

We wensen iedereen een fijne vakantie, 

 

 

Merel van Lier (adjunct directeur) 

Baukje van der Wissel (directeur) 

 

https://www.plein-theater.nl/agenda/11448

