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21 maart Week van de Lentekriebels 

22 maart Studiedag groepen 1-4

23 maart Studiedag : alle kinderen zijn vrij

28 maart Sponsorloop: 
samen in actie voor Oekraïne

Projectweek: Poëzie 
Afgelopen maandag hebben we met de hele school de projectweek geopend. Het

was fantastisch om weer na twee jaar met elkaar samen te kunnen zijn in de
gymzaal. We hebben genoten. Alle juffen en meesters hebben een gedicht of

versje voorgedragen én we hebben de jarige van de dag en juf Chantal die 50 was
geworden toegezongen! 

 

15 april Goede vrijdag 

12 april Thema-avond: Ontmoeten



NIEUWSBRIEF - BASISSCHOOL DE MARLIJN

Basisschool de Marlijn is met een online
collectebus aan het collecteren voor Giro555

omdat de mensen uit Oekraïne dringend onze
hulp nodig hebben. Samen kunnen we zoveel

mogelijk mensen helpen. Help mee. Via
onderstaande QR-code kunt u doneren. DANK! 

 

Online collectebus 

Schakelklas
Met ontroering en gepaste vreugde heb ik afgelopen week vier Oekraïense

kinderen en gezinnen mogen ontvangen. De kinderen gaan we een fijn en veilig
plekje geven bij ons op school.

 
We hebben ervoor gekozen om een schakelklas(je) te starten. Heel bijzonder is
dat we deze klas hebben opgezet met twee Oekraïense moeders. Zij spreken

Engels en uiteraard Oekraïens met de kinderen. Wat, zeker zo in het begin een
vertrouwd  gevoel geeft voor de kinderen. Heel belangrijk! Daarnaast worden ze 

 ondergedompeld in een Nederlands taalbad door juf Rachel en door Elise
(moeder van Cem uit groep 5NR). Het uiteindelijke doel is dat ze instromen in

één van de reguliere groepen.
 
 

Sponsorloop de Marlijn
Samen in actie voor Oekraïne!

 
Op de meegestuurde poster is te lezen dat er twee meiden uit

groep 8W zijn die met de Marlijn in actie willen komen!
 

Namelijk....
 

Een sponsorloop voor Giro 555. Georganiseerd door kinderen
voor kinderen. Om geld in te zamelen voor Oekraïne. 

 
Op maandag 28 maart zal er een sponsorloop plaatsvinden.

Voor de groepen 1-2-3,  de groepen  4-5-6 en voor de groepen 7-8
zal er een verschillende route zijn. 

 
Wij willen u heel graag uitnodigen om onze toppers aan te komen

moedigen tijdens het lopen van deze route! 
 

Op het schoolplein van het hoofdgebouw zal er een plek gemaakt
worden waar u kunt staan zodat u elk kind langs kan zien komen

rennen.  
 

De groepen 1-2-3 starten om 10.00  Hierna starten de groepen 4-
5-6 om 11.00  En als laatste zijn de groepen 7-8 aan de beurt om
12.30. Het zou fantastisch zijn als de leerlingen veel supporters

kunnen zien en horen. 
 

Om 13:50 gaan alle groepen nogmaals een ereronde lopen om
deze dag met de gehele school af te sluiten. 

 
Om 14:00 kan uw kind dan ook direct mee naar huis als de dag is

afgelopen. 
 

Deze dag staat in het teken van Oekraïne, wij zouden het
fantastisch vinden als niet alleen uw kind in het blauw en geel

gekleed is maar de supporters ook!
 

Wij hopen u te zien op deze dag!
Meester Jorn 

Materialen Schakelklas
Heeft u thuis lego, verkleedkleren, dublo en/of prentenboeken over voor onze

nieuwe schakelklas?  Dan worden wij daar heel blij van! 
 

(Wij hebben nu kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar.)
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Een echte dichter op bezoek
Linda Vogelesang!


