
 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomervakantie 
Er is wat onduidelijkheid over de laatste schooldag voor groep 1 t/m 7: op de kalender staat iets anders 
dan op het jaarrooster. De bedoeling is dat we doorgaan tot en met de laatste vrijdag (7 juli). Met de 
komst van het continurooster maken we minder uren, en voor dit jaar betekende dit dat we ook de 
uren van de laatste vrijdag nodig hebben. Wel hebben we besloten om niet de hele vrijdag door te 
gaan; de school gaat daarom uit om 12:00 uur (dit geldt ook voor groep ½). 
 
 

Actie ZOA 
Na de vakantie willen we twee weken gaan actievoeren voor ZOA. ZOA helpt vluchtelingen in hun 
eigen regio met voedsel en schoon drinkwater. Op dit moment is het doel van hun acties de noodhulp 
in Turkije en Syrië. Meer informatie over ZOA is te vinden op www.zoa.nl. 
 
Als school willen we graag een steentje bijdragen door chocola te verkopen. Alle groepen gaan 
meedoen. Maandag na de vakantie starten we met een introductiefilmpje; daarna krijgen de kinderen 
een sponsorboekje mee naar huis. De kinderen gaan op pad om aan bekenden te vragen of zij doosjes 
chocola van hen willen kopen. In de doosjes zitten drie kokers Droste chocolade met de smaken melk, 
puur en karamel-zeezout. De doosjes worden verkocht voor €5,-. De leerlingen nemen de ingevulde 
sponsorlijsten weer mee naar school. Aan de hand daarvan worden de doosjes bij ZOA besteld. Nadat 
deze geleverd zijn kunnen de leerlingen de doosjes rondbrengen. 
De sponsorboekjes worden uiterlijk maandag 20 maart ingeleverd op school. 

 

8 maart 
Biddagviering 

 
20 maart 

MR/schoonmaakavond 
 

28 maart 
Verkeersexamen 

 
30 maart 

Studiedag; kinderen vrij! 
 
 
 

 

Terugblik 
In de achterliggende weken is er weer veel gebeurd. De 
citotoetsen werden afgerond, rapporten gingen mee naar 
huis en we hebben veel ouders kunnen spreken over het wel 
en wee van hun kind(eren) op school. Fijn om zo als ouders 
en school samen te kunnen afstemmen op wat de kinderen 
nodig hebben. Schroom ook vooral niet om tussendoor 
contact op te nemen!  
 

We werden ook opgeschrikt door de aardbevingen in Turkije 

en Syrië. Samen met de kinderen willen we de komende 

weken actievoeren voor noodhulp aan deze landen. Verderop 

in de nieuwsbrief leest u er mee over. 
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De actie is digitaal en werkt met een QR-code. De QR-code kan gescand worden met de camera van 
de mobiele telefoon (let op: de app van internetbankieren werkt hier niet voor). Mocht uw zoon of 
dochter toch contant geld krijgen van bekenden, dan vragen wij u als ouder om dit alsnog over te 
maken via de QR code en het contante geld zelf te houden. 
We hopen met elkaar op een mooie opbrengst voor mensen in nood! 
 
Vakantierooster 2023-2024  
Herfstvakantie  : 16 oktober t/m 20 oktober 2023  
Kerstvakantie  : 25 december 2023 t/m 5 januari 2024  
Voorjaarsvakantie : 19 februari t/m 23 februari 2024  
Meivakantie  : 29 april t/m 10 mei 2024  
Zomervakantie  : 15 juli t/m 23 augustus 2024  

 
Biddag 
Op woensdag 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Ook deze keer willen we weer graag een 
viering houden op school. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. We starten gelijk aan het begin van 
de morgen, dus om 8:30 uur. Ds. Marien Kollenstaart zal een deel van het programma verzorgen. Het 
thema is: Zie jij het ook? Centraal staat het verhaal van Elisa en zijn knecht (2 Kon. 6:8-23), waarin we 
horen dat God de gebeden van Elisa verhoort. 
 
Aanmelding 
Graag willen we nogmaals aandacht vragen voor de aanmelding van nieuwe leerlingen. Als uw kind in 
het nieuwe schooljaar naar school hoopt te komen, maar nog niet is aangemeld, willen we u vragen 
dit zo snel mogelijk te doen. U kunt dit doen door telefonisch of via de mail contact op te nemen. Als 
we weten op hoeveel leerlingen we kunnen rekenen, kunnen we als team van start met de planning 
voor het nieuwe schooljaar. 
 
 
Studiedag maart 
Op 30 maart willen we met het team nadenken over het nieuwe schoolplan. Het schoolplan is een 
uitgebreid, wettelijk verplicht document, waarin scholen een keer in de vier jaar hun beleid voor de 
komende jaren uiteenzetten. In de jaren daarna wordt dit dan per jaar verder uitgewerkt in 
jaarplannen. In de afgelopen vier jaar is er op onze school bijvoorbeeld hard gewerkt aan het vergroten 
van een zelfstandige, gemotiveerde leerhouding bij de kinderen, en aan het geven van gerichte 
feedback. Natuurlijk kunnen er ook tussendoor doelen opkomen waaraan we aandacht willen geven, 
maar het schoolplan zorgt voor focus in wat we willen bereiken. We betrekken bij het opstellen 
hiervan allerlei data, zoals tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en team, de 
resultaten van de citotoetsen, enz. 
We houden u op de hoogte van onze plannen! 
 
Afscheid juf Esther Schep 
De week van 27-31 maart is de laatste week dat juf Esther bij ons op school werkt; zij gaat per 1 april 
aan de slag op de Groen van Prinstererschool in Oud-Alblas. We willen ook vanaf deze plek Esther heel 
hartelijk bedanken voor alles wat ze voor ons en voor de kinderen heeft betekend, en wensen haar 
een heel goede tijd toe op haar nieuwe school! 
De afgelopen maanden heeft juf Marianne extra gewerkt in verband met het verlof van juf Annelies. 
Als juf Annelies weer terugkomt (na de meivakantie), wil ze dat graag blijven doen, waarmee de 
vacature van juf Esther is opgelost. Daar zijn we uiteraard erg blij mee! Het is de bedoeling dat juf 
Annelies weer naar groep ½ gaat, en juf Marianne naar groep ¾.  
Daarnaast zal er vanaf de voorjaarsvakantie een stagiaire op vrijdag aanwezig zijn, juf Daphne. Zij zal 
voornamelijk in groep ¾ aan de slag gaan. 



Leesidee 
Een vrolijke boekentip: ‘Het mooiste boek van alle KLEUREN’ van Ton Schamp. 
Dit leuke boek laat je allerlei dingen rondom bepaalde kleuren zien, maar leert je ook 
weetjes die met kleuren te maken hebben. 
Bijvoorbeeld dat de zwarte doos van een vliegtuig oranje is, een blauwe balpen een 
Franse uitvinding is en mannetjeseenden een groene kop hebben! 
Daarom is het boek leuk voor jongere kinderen, maar zeker ook voor oudere 
kinderen! 
Het boek is te leen in onze schoolbibliotheek, maar ook te koop bij de boekhandel. 


