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Agenda maart 2021 
 

Datum Activiteit Tijd 

22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie  

1 maart Naar school!  

1 t/m 12 maart Adviesgesprekken groep 8  

3 maart Rapporten mee  

9 maart Start CITO-toetsen  

10 maart BMS-dag – kinderen vrij  

18 maart Kangoeroewedstrijd  

24 maart Grote Rekendag  

24 maart Gecanceld: Open Dag  

26 maart Nieuwsbrief 8  

28 maart Palmzondag  

28 maart  Start Zomertijd  

 
 



 

 

 

Weer naar school 
Wat zijn we blij dat we weer fysiek naar school mogen! Afgelopen twee weken hebben we fijn weer in 
de groepen en met elkaar kunnen werken, ook al begonnen beide weken natuurlijk wel heel vreemd 
doordat we niet naar school konden i.v.m. de weersomstandigheden.  
En net nu we weer een beetje beginnen te wennen aan elkaar, is het voorjaarsvakantie. Het zij zo… 
 
Natuurlijk hopen we dat we zonder bijzonderheden kunnen starten op 1 maart, maar helemaal gewoon 
zal het nog niet zijn. We wachten in ieder geval eerst de persconferentie af waarin we meer gaan horen 
over hoe Nederland er vanaf 3 maart uit zal zien.  
Dit betekent tevens dat op dit moment voor onze organisatie ook niet alles duidelijk is: 
 

• Starten we weer met de luizencontrole na de vakantie? 

• Kunnen de muzieklessen (AMV) van juf Nynke weer fysiek plaatsvinden? 

• De Open Dag gaat niet door zoals gepland, maar hoe zouden we toch een (online) kijkje in de 
school kunnen regelen?  

• Kunnen excursies en uitstapjes (bijv. via Groen Doen) straks weer plaatsvinden? 

• Hoe gaan we de Vastenactie invullen? 

• Enz., enz…. 
 
Antwoorden op bovenstaande vragen delen we met u zodra wij meer weten. Mocht u suggesties heb-
ben en/of ons ergens bij willen ondersteunen (op afstand?), dan horen wij dat graag. 
 

Personele zaken 
Na de voorjaarsvakantie starten er twee nieuwe stagiaires bij ons op school: Bart Jongsma en Hilde de 
Boer. Beide komen in groep 6/7; Bart op maandag en Hilde op vrijdag. Beide zijn in februari gestart met 
de PABO. We wensen hen beide veel plezier en een leerzame tijd bij ons op school! 
 

Kanjerupdate en Trefwoord 
Na een lange tijd van thuisonderwijs zijn we nu weer twee weken fysiek naar school. Je merkt aan de 
kinderen dat ze het fijn vinden elkaar weer te zien en te kunnen werken en spelen met elkaar. Het was 
wel weer even wennen: aan elkaar, aan de afspraken op school, de routine in de klas. Daarom is in elke 
klas de tijd genomen om te investeren in de hernieuwde groepsvorming en de afspraken die we met el-
kaar hebben gemaakt. De Kanjertraining heeft hier leuke spelletjes en vertrouwensoefeningen voor.  
Daarnaast zijn we deze week gestart met Trefwoord met als thema’s ‘voelen, kiezen, liefhebben, ster-
ken’. Deze week stond ‘aanraken’ centraal, o.a. over knuffels uitdelen (juist nu we afstand van elkaar 
moeten houden…) Zo is er in verschillende groepen de ‘pizzamassage’ gedaan. Hierbij mogen kinderen 
d.m.v. opdrachtjes een pizza klaarmaken bij de ander op de rug. Vraag er gerust naar! 
 
 
 



 
 

 

Gymlessen 
Nadat we van de gemeente SWF en de BMS groen licht kregen, hebben we besloten de gymlessen voor 
de kinderen in de gymzaal na de voorjaarsvakantie weer te starten. Immers: bewegen is gezond! 
We gaan het zo organiseren dat tussen 2 lessen steeds voldoende tijd is, zodat de verschillende groepen 
niet tegelijk in de kleedkamers zijn. De gymlessen blijven gewoon op dezelfde dagen staan. 
Nog even extra ter informatie het gymrooster: 
 

Groep 1/2 Elke ochtend  Elke middag 12.35 – 13.00 uur 

Groep 3/4 Maandagmiddag 13.45 uur – 14.30 uur Donderdagmiddag 12.35 uur – 13.20 uur 

Groep 4/5 Dinsdagmiddag 12.35 uur – 13.20 uur Donderdagmiddag 13.45 uur – 14.30 uur 

Groep 6/7 Dinsdagmiddag 13.45 uur – 14.30 uur Vrijdagmiddag 12.35 uur – 13.20 uur 

Groep 7/8 Maandagmiddag 13.00 uur – 13.45 uur Vrijdagmiddag 13.45 uur – 14.30 uur 

 

Adviesgesprekken groep 8 
Na de voorjaarsvakantie vinden de adviesgesprekken met de kinderen van groep 8 en hun ouders plaats. 
De afspraken zijn inmiddels gemaakt. We hopen dat de kinderen een goede keuze (hebben) kunnen ma-
ken voor het vervolgonderwijs. Helaas konden zij geen fysieke open- en doedagen volgen en moeten ze 
hun keuze maken op basis van alle online informatie, presentaties en ontmoetingen.  
 

Rapporten en gesprekken 
Woensdag 3 maart ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 het rapport. Het rapport is gebaseerd op 
de periode fysiek onderwijs van augustus t/m december en we schrijven over de thuiswerkperiode. 
Daarnaast hebben alle kinderen een ‘Coronablad’ ingevuld met de ervaringen van de kinderen zelf. Dit 
wordt toegevoegd aan het rapport.  
 
De afgelopen periode is er veel (digitaal en/of telefonisch) contact geweest tussen u als ouder/verzorger 
en de leerkrachten. Mocht u na het lezen van het rapport nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen 
middels een ‘Nieuw persoonlijk bericht’. De leerkracht neemt dan contact met u op; telefonisch of via 
Teams. Er zit dus geen briefje bij het rapport. 
 

CITO-toetsen 
In januari/februari worden normaal gesproken altijd de CITO LVS toetsen in de groepen afgenomen. De 
kleutertoetsen nemen we niet meer af. 
We hebben besloten om de CITO middentoetsen toch af te nemen, maar dan wel na een aantal weken 
onderwijs en met een ander doel. We willen graag weten wat de nieuwe beginsituatie is van onze leer-
lingen. Duidelijk wordt dan ook aan welke belangrijkste doelen gewerkt moet worden.  
De toetsen mogen nog tot eind maart worden afgenomen.  
Vanaf 9 maart tot 24 maart nemen we de CITO af (verspreid over de dagen, zoals gewoonlijk) voor de 
groepen 3 t/m 8. 
 



 

 

BMS-dag  
Woensdag 10 maart vindt de Stichtingsdag van de BMS plaats. Voor alle medewerkers van de BMS is er 
een programma opgesteld dat wij met ons team gaan volgen. Aangepast is dat het programma nu online 
is en niet fysiek. 
We hebben de studiedag op 1 maart er al uitgegooid voor een extra lesdag en daarnaast ook de omzet-
ting van de studiedag van deze vrijdag geregeld. We laten de BMS-dag staan zoals gepland; de kinderen 
zijn deze dag (ochtend) vrij. 
 
Van 14.00 uur tot 15.00 uur is er tevens een programma met Peter Heerschop waar u als ouders/verzor-
gers en ook alle kinderen (digitaal) kunnen aansluiten. De uitnodiging ontvangt u na de voorjaarsvakan-
tie. Noteert u hem vast in uw agenda? 
 
 

Kangoeroewedstrijd 2021 
Op donderdag 18 maart staat de Kangoeroewedstrijd op 
het programma. 
Een wedstrijd met vierentwintig of dertig verrassende 
vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, 
goeie rekenskills en een flits van inzicht vragen. Vijf ant-
woorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. De eer-
ste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze 
steeds lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te strui-
kelen? 
De vragen gaan mee naar huis: vaders en moeders, ooms 
en tantes krijgen ze voorgelegd, en die willen zich natuur-
lijk ook niet laten kennen! Wil je alvast even oefenen of 
vind je het leuk om zelf ook even te puzzelen, klik dan 
hier   

 
 

Grote Rekendag 2021 
Op woensdag 24 maart 2021 houden wij onze 
Grote Rekendag. Het thema van deze 19e editie 
is ‘Op rekenreis’. 
Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen 
onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken le-
vert inzicht op waar ze de rest van hun leven 
profijt van hebben. En het is ook nog eens heel 
leuk!  
 
 

https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/historie


 
 

 

Van het ‘beweegteam Súdwest Fryslân’ 
Hallo kinderen en ouders/verzorgers! 

 

Ben jij het thuis zijn ook zat? Wil je graag naar buiten en uitgedaagd worden met games? 

Dan hebben wij een leuk spel voor jou! De buurtsportcoaches van het Beweegteam hebben het QR-code 

spel ‘SCAN & GO’ gemaakt. 

 

Wat is SCAN & GO? 

In elk dorp of elke wijk waar een basisschool staat zijn 8 verschillende stickers met QR-codes verstopt. 

Je gaat op zoek naar deze stickers. Bij het scannen van de code op de sticker krijg je een filmpje te zien 

van één van de buurtsportcoaches. Die geeft een beweegopdracht, een hint om een raadsel op te lossen 

en een verwijzing naar een volgende stickerplaats. 

Heb je alle stickers en de oplossing gevonden? Dan kun je zelfs een prijs winnen! 

 

Speluitleg  

Via deze link, of het scannen van deze QR-code met je mobiel, vind je meer informatie en een uitleg-

filmpje. 

 

 
 

https://beweegteamsudwestfryslan.nl/qr-code-pagina-speluitleg/

