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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief maart 2021nr. 6 

Coronavirus 
Gelukkig is onze school weer begonnen. De sneeuw- en 

vorstperiode en de voorjaarsvakantie maakten de start voor u en 

onze kids lastig. Als iedereen zich aan de coronaregels houdt, 

kunnen wij als het goed is de rest van het jaar open blijven. Het 

sluiten van groepen of de hele school kunnen wij hiermee 

voorkomen. Helaas kunnen wij nog niet groepsdoorbroken werken 

(niveaulezen en -rekenen). Deze periode nemen wij de 

Citotoetsen af. Dit is later dan gebruikelijk. De 

rapportbespreking is daardoor verschoven naar de week van 6 

april. Alle ouders worden tussentijds gebeld door de leerkracht 

om te vertellen en te vragen hoe het gaat. Hieronder staat ons 

bijgewerkte corona dashboard  

 
 Aantal 

Getest 

Personeel 

Aantal 

Positief 

Personeel 

Aantal  

Positief  

Kinderen 

Dagen 

groep 

naar huis 

Aantal 

nieuwe 

huisgenoten 

met corona 

personeel 

Aantal 

nieuwe 

huisgenoten 

met corona 

kinderen 

September 

2020 
7 0 0 2 0 2 

Oktober 

2020 
7 0 0 0 2 2 

November 

2020 
15 2 0 1 0 10 

December 

2020 
8 0 3 

5 en  

lockdown 
0 3 

Kerst 

vakantie 
1 0 0 vakantie 0 1 

Januari 

2021 
7 0 0 lockdown 1 3 

Februari 

2021 
5 0 0 

1 en 

lockdown 
0 2 
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Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Thuis weinig geld? Het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur helpt!  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

betaalt de contributie of het 

lesgeld van kinderen (tot 18 jaar) 

waar thuis tijdelijk of langdurig 

weinig geld is, zodat ook zij mee 

kunnen doen. Wanneer er schulden 

zijn, een gezin moet rondkomen van een uitkering of u als gevolg 

van de Coronacrisis geldzorgen heeft: het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur kan helpen!  

Wilt u gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Dit 

kan door een aanvraag in te dienen met behulp van een 

intermediair. Bij ons op school kunt u hiervoor contact opnemen 

met Lieke Bouber (adjunct-directeur). 

Zij vult, samen met u, enkele gegevens in. Wanneer de aanvraag 

wordt goedgekeurd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan uw 

zoon of dochter direct gaan sporten. Het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur betaalt dan de contributie of het lesgeld aan de 

vereniging of cultuuraanbieder.  

Wilt u meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur? 

Kijk op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuidholland . 

 

De jongen, de mol, de vos en het 

paard 
Dit prachtige boek is voor kinderen en 

volwassenen. De komende maanden zullen wij 

een afbeelding in de nieuwsbrief zetten die wij 

waardevol vinden.  
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Projectweek ‘lentekriebels’  
Van 15 maart tot 25 maart is 

het weer tijd voor onze 

jaarlijkse projectweek! Dit 

keer staat de projectweek in 

het thema van de 

lentekriebels. Sinds 2012 zijn 

scholen verplicht om 

aandacht te besteden aan 

relationele en seksuele 

vorming. Wij staan hier als school achter. Wij gaan met elkaar 

in gesprek over onderwerp als: Wie ben ik? Wie zijn mijn 

vrienden? Welke gevoelens ervaar ik? Mijn lichaam en waar 

komen baby’s vandaan?  

In de hogere groepen gaan we het ook hebben over de puberteit, 

voortplanting en grensoverschrijdend gedrag.   

Tijdens de projectweek zijn we ook creatief bezig. Dit jaar 

helaas geen kijkavond in verband met de corona maatregelen. 

Aan het eind van de projectweek geven wij u een kijkje in de 

klassen aan de hand van een filmpje.   

 

Maatje op afstand 
Onze school mag met 10 kinderen meedoen aan het project 

"Maatje op afstand" van het jeugdeducatiefonds en de ABN-

AMRO Foundation voor het bevorderen van leesmotivatie en het 

maken van leeskilometers. Onze leesspecialisten hebben 10 

kinderen geselecteerd waarvan we denken dat ze baat zouden 

kunnen hebben van het extra lezen en die goed mee zouden 

kunnen doen met de manier waarop wordt gewerkt.  

Een maatje op afstand is een ABN-AMRO vrijwilliger die 5 tot 

6 weken lang 1x per week een half uur online contact heeft met 

een kind uit groep 3 t/m 8. Ze besteden samen, 1 op 1, aandacht 

aan taal en lezen, aansluitend bij de didactiek van de school. 

Daarnaast kan het online contact bijdragen aan het geloof in 

eigen kunnen en het vergroten van de belevingswereld van het 

kind en het bevordert de leesmotivatie. 

De maatjes worden vooraf online getraind door Stichting 

Studiezalen. Na deze training weten zij hoe zij het beste een 

online gesprek kunnen voeren met de kinderen, hoe zij een 

positieve bijdrage kunnen leveren aan de lees- en taalvaardigheid 

en hoe zij moeten omgaan met (eventueel zorgelijke) signalen 

vanuit het kind richting school. De ontmoetingen richten zich 

vooral op taal- en leesvaardigheid. De vrijwilligers zijn geen 
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onderwijsprofessionals. Zij kunnen wel een kleine bijdrage leveren 

aan het vergroten van taal- en leesvaardigheid en zullen vooral 

bijdragen aan een goed gevoel voor de kinderen (‘ik word gezien 

en gehoord en ik kan het!’). 

Het project zal in maart of april starten, de precieze datum 

wordt nog bekend gemaakt. 

 

Schoolfruit 
Het project eu schoolfruit is ook weer hervat. In de week van 8 

februari is het schoolfruit geleverd. Het 

project is verlengd tot week 22 (de 

week van 31 mei).  

Deze week krijgen de leerlingen peer, 

appel en bleekselderij. 

We hopen de weken die volgen nog veel 

fruit en groente te kunnen proeven. 

 

 

Rapportgesprekken 
Door de lockdown en omdat de scholen pas net 2 weken open 

zijn, zijn de rapportengesprekken verplaatst naar 6 dinsdag april 

en donderdag 8 april. 

 

Inloopochtenden 
Door het Corona virus kunnen wij dit schooljaar de 

inloopochtenden helaas voorlopig niet door laten gaan. Wanneer 

inloopochtenden weer mogelijk zijn informeren wij u. 

 

Wijziging datum schoolreis 
Voor de zekerheid zijn we gestart met de voorbereidingen van de 

schoolreis. Dit jaar vindt de schoolreis plaats op vrijdag 28 mei. 

Deze nieuwe datum is gekozen omdat de busreis dan voordeliger 

is. Waar we naar toe gaan blijft natuurlijk nog een verrassing. 

We hopen dat de coronaregels tegen 28 mei zo zijn dat 

schoolreis dit schooljaar wel door kan gaan. 
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Schoolvakantie en roostervrije dagen schooljaar 

2020-2021 
Paasweekeinde vr 02-04-2021  t/m ma 05-04-2021 

Sportdag, leerlingen vrij vanaf 

12.30 uur 
vr 23-04-2021    

Meivakantie ma 26-04-2021 t/m vr 07-05-2021 

Hemelvaartvakantie do 13-05-2021 t/m vr 14-05-2021 

Pinksteren ma 24-05-2021    

Roostervrije week, leerlingen 

vrij 
ma  21-06-2021 t/m vr 25-06-2021 

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 16-07-2021    

Zomervakantie ma 19-07-2021 t/m vr 27-08-2021 

 

Schoolvakantie schooljaar 2021-2022 
Herfstvakantie ma 18-10-2021 t/m vr 22-10-2021 

Kerstvakantie ma 27-12-2021 t/m vr 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie ma 28-02-2022 t/m vr 04-03-2022 

Paasweekeinde vr 15-04-2022  t/m ma 18-04-2022 

Meivakantie (incl. Koningsdag) ma 25-04-2022 t/m vr 06-05-2022 

Hemelvaartvakantie do 26-05-2022 t/m vr 27-05-2022 

Pinksteren ma 06-06-2022    

Zomervakantie ma  11-07-2022 t/m vr 19-08-2022 
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Kalender 
Hieronder vindt u de kalender voor de komende twee maanden. 

Door de corona crisis weten wij nog niet precies wat er wel of 

niet doorgaat. Houdt u de informatie vanuit school goed in de 

gaten.  

 

 

AGENDA MAART 2021 

ma 1  

di 2  

wo 3  

do 4  

vr 5  

za/zo 6/7  

ma 8  

di 9  

wo 10  

do 11  

vr 12  

za/zo 13/14  

ma 15 Hele school: project lentekriebels 

di 16 Hele school: project lentekriebels 

wo 17 Hele school: project lentekriebels 

do 18 Hele school: project lentekriebels 

vr 19 Hele school: project lentekriebels 

za/zo 20/21  

ma 22 Hele school: project lentekriebels 

di 23 Hele school: project lentekriebels 

wo 24 Hele school: project lentekriebels 

do 25 Hele school: project lentekriebels 

vr 26  

za/zo 27/28  

ma 29  

di 30  

wo 31  
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AGENDA APRIL 2021 

do 1 Alle groepen: Paas High Tea 

vr 2 GoedeVrijdag 

za/zo 3/4  

ma 5 2e Paasdag 

di 6 Rapport-/OPP bespreking 

wo 7  

do 8 Rapport-/OPP bespreking 

vr 9  

za/zo 10/11  


