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Agenda april 2022 
 

Datum Activiteit Tijd 

Woensdag 30 maart Open Dag & Grote Rekendag 8.30 – 12.00 uur 

4 t/m 8 april Themaweek ………………….  

Donderdag 14 april Witte donderdag – Paasviering  

Vrijdag 15 april Goede vrijdag – vrij   

Maandag 18 april Tweede Paasdag – vrij   

20 t/m 21 april Eind- & Aansluitingstoets  

Vrijdag 22 april Nieuwsbrief 9  

Dinsdag 26 april Sport- & Speldag  

Woensdag 27 april Koningsdag – vrij   

27 april t/m 6 mei Meivakantie  

 
 



 

 

 
Voorwoord 
Met de komst van het voorjaar gaan we de goede kant op, in meerdere opzichten.   
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, schijnt de zon volop! Corona en alle bijkomstige maatregelen verdwijnen 
naar de achtergrond en we kunnen weer genieten door dingen samen te doen. Daar worden we met z’n 
allen toch wel erg blij van! 
In deze Nieuwsbrief leest u dan ook over allerlei activiteiten die hebben plaatsgevonden en gaan plaats-
vinden. Neem het bezoek van de kleuters aan het Teatskehús in het kader van de Nationale Pannen-
koekdag. Of de zeer succesvolle sponsorloop deze week waarbij de kinderen ontzettend hun best heb-
ben gedaan om een mooi bedrag bij elkaar te lopen voor Oekraïne! Allebei activiteiten waarbij we weer 
konden en kunnen genieten van samen doen en beleven! 
Aankomende woensdag staat de Open Dag en Grote Rekendag op het programma. We nodigen alle 
belangstellenden uit om een kijkje te komen nemen in school, tijdens het werken. Wat fijn dat dat weer 
kan! 
Ook leest u iets over een themaweek, maar dat is allemaal nog een verrassing… 
 
We voelen in ieder geval allemaal het voorjaar, waarbij er letterlijk en figuurlijk overal weer kleur ont-
staat: in de natuur en in onze gezamenlijke activiteiten. We gaan er volop van genieten! 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
 

Kanjerupdate – groep 5/6 
De afgelopen tijd hebben we het gehad over het thema ‘vriendschap’. We hoorden het verhaal dat Max 
terugkomt van het logeren bij oom en tante. Hij is weer terug bij z’n vrienden en merkt dat hij het fijn 
vindt om met ze te spelen. Hij heeft een vriend die ontzettend grappig is, een vriendin die heel vriende-
lijk is en een vriend die goed weet wat die wil. Je ziet hierin alle petten terugkomen (rood, geel en 
zwart). Wanneer ik het verhaal voorlees, herkennen de kinderen ook de petten in de personages. Ze 
weten goed het gedrag dat bij de petten hoort te herkennen.  
Daarnaast hebben we een oefening gedaan: Bij wie hoor jij? De kinderen gingen staan als de zin bij hun 
past en bleven zitten wanneer dit niet zo was. Voorbeelden van stellingen zijn: 

- Ik heb veel vrienden op school en in de buurt. 
- Ik heb veel vrienden op de sportclub, maar niet op school en in de buurt. 
- Ik heb een vriend/vriendin in de andere klas. 
- Ik heb overal weinig vrienden/vriendinnen. 



 
 

 

Alle kinderen konden hier heel eerlijk antwoord op geven. Er waren ook kinderen die gingen staan bij ‘ik 
heb overal weinig vrienden’. Deze kinderen konden heel goed uitleggen dat ze tevreden zijn met een 
paar goede vrienden, in plaats van heel veel vrienden. Mooi om te zien hoe open en eerlijk de kinderen 
zijn en daarnaast ook nog eens begrip hebben voor situaties van anderen! 
 

AMN Eind- en Aansluitingstoets 
In de week na Pasen (20 en 21 april) maken de kinderen van groep 8 de Eindtoets. Tegelijkertijd maakt 
groep 7 de Aansluitingstoets. Meer informatie hierover ontvangen de betreffende ouders en kinderen 
via Social Schools. 
 

Nationale Pannenkoekdag 
18 Maart was de Nationale Pannenkoekendag. Dit hebben we met groep 1 en 2 in het Teatskehûs ge-
vierd, samen met vele bewoners. 
Wat rook het al lekker toen we binnen kwamen. Een kraam met benodigdheden stond klaar zodat de 
kleuters een placemat, een bord en bestek kon pakken voor zichzelf én voor de bewoners. Vele pannen-
koeken zijn gegeten met vooral veel stroop en poedersuiker. Had een tafelgenoot de pannenkoek op 
dan haalde een kleuter alweer een nieuwe op. Moest een pannenkoek gesneden worden dan was er 
een bewoner die daar wel mee ging helpen. Er ontstonden leuke gesprekjes en jong en oud genoten van 
elkaar.  
Na de buik rond te hebben gegeten hebben we het verhaal van "het rode kippetje" gezamenlijk verteld. 
Daarna nog een dansje gedaan op de melodie van: "zeg ken jij de mosselman" met de tekst: "zeg ken jij 
bakker Popma wel..............die bakt lekkere koeken".  
Daarna was het alweer tijd voor een lekker toetje en moesten we alweer afscheid nemen. 
Namens alle kinderen van groep 1 en 2: Bewoners en verzorgers van het Teatskehûs, hartelijk bedankt 
voor alle lekkers en gezelligheid. Dit smaakt naar meer! 
 

 



 

 

 
 

Typediploma groep 7 
Alle kinderen die mee hebben gedaan aan de typecursus het afgelopen half jaar zijn geslaagd. Van harte 
gefeliciteerd allemaal! 
 

 
 

Schoolvolleybaltoernooi 
Zaterdag 19 maart vond het 19e jeugdspektakel volleybaltoernooi plaats in de Sneker Sporthal. Alle 
scholen uit de regio konden hieraan meedoen. De kinderen hoefden niet persé op volleybal te zitten.  



 
 

 

Onze school deed mee met 5 teams. Een team uit groep 6 dat speelde op niveau 3 (onderarms spelen, 
vangen en over het net gooien of spelen). Een team uit groep 7 dat speelde op niveau 4 (2e bal verplicht 
vanuit een vleiende vang-/gooibeweging spelen) en drie teams uit groep 8 die speelden op niveau 6 
(bovenhandse opslag mag, smash/push, het echte volleybalspel). Op dat niveau werd ook nog een seri-
eus Scholenkampioenschap gehouden. Ze hebben uiteindelijk niet de kampioensbeker mee naar huis 
kunnen nemen, maar zijn wel 4e, 11e en 12e geworden. Een hele mooie prestatie.  
Het toernooi was over de hele dag verdeeld. De kinderen van onze school hadden de schoolshirts aan 
met de Sint Gregoriusschool naam erop.  Iedereen die meedeed kreeg na afloop een medaille en een 
heerlijke chocoladepaashaas. Er is leuk gevolleybald en er was veel plezier. Fijn dat er ouders mee wil-
den als begeleiders, dank daarvoor.  
 

Leuk lezen in groep 3/4 
In het kader van leesbevordering: ‘plezier beleven aan lezen’, hebben wij sinds kort een leeshoek in 
groep 3/4. Naast een fijn plekje om te lezen zijn er verschillende soorten boeken te vinden: prentenboe-
ken, informatieboeken, leesboeken en stripboeken. De kinderen hebben er al volop van genoten! Daar-
naast krijgt iedereen uit de klas om en om een leestas mee naar huis. Een leestas is een tas met boeken, 
een aantal teksten, een tijdschrift en opdrachtkaarten, in een bepaald thema. Zo zijn er twee tassen 
voor groep 3 ontworpen, in de thema’s ‘de onderwaterwereld’ en ‘wilde dieren’. Groep 4 heeft twee 
tassen in de thema’s ‘weetjes’ en ‘de lente’. De kinderen krijgen de leestas voor bijna een week mee 
naar huis. Thuis kunnen ze samen met hun ouder(s) en/of broers/zusjes lezen en de opdrachten uitvoe-
ren. Want samen lezen maakt het lezen vaak leuker. De eerste kinderen hebben de leestas al mee naar 
huis gehad en de reacties waren erg enthousiast. Zo maken we lezen nog leuker in groep 3/4! 
 

 
 

Sponsorloop 22 maart 2022 
Zoals ieder jaar doet de Gregoriusschool mee aan de vastenactie om geld in te zamelen voor een goed 
doel. Dit jaar is dat goede doel Giro 555 voor Oekraïne geworden. Een goed doel dat heel erg leeft bij de 



 

 

kinderen. Het is vaak op het Jeugdjournaal en afgelopen donderdag hadden we in groep 6/7 een ge-
sprek over de oorlog in Oekraïne. 
De kinderen hadden allemaal een formulier mee naar huis gekregen om mensen te vragen hun te spon-
soren. Op dinsdag 22 maart mochten de kleuters en groep 6/7 om half 2 als eerste beginnen aan hun 
kwartier rennen. Zo veel mogelijk rondjes rond én zelfs door de school heen.  
Een stralende zon, veel ouders en pakes en beppes om aan te moedigen: het kon eigenlijk niet beter!  
 
De leerlingen van groep 8 hadden cake gebakken en de leerlingen van groep 3 koekjes. Deze werden 
verkocht door de Oudervereniging en er werd van genoten samen met een bakje koffie of thee, uiter-
aard ook ten behoeve van het goede doel. 
 
Na het eerste kwartier mochten groep 3/4, 5/6 en 8 daarna starten voor hun kwartier rennen. Er werd 
hard gerend, luid aangemoedigd en na afloop was er voor ieder kind een glaasje limonade en een ge-
zonde snack. Goed om energie bij te tanken na het harde rennen in de zon. 
 
Wat een geslaagde middag en naar onze schatting met een hele mooie opbrengst; we zijn benieuwd! 
 

Open Dag & Grote Rekendag 2022 
Op woensdag 30 maart 2022 houden wij Open Dag & Grote Rekendag.  
De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bou-
wen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met handvaardig-
heid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur of bouwer. 
 
 
 
 
(Nieuwe) ouders, pakes en beppes, opa’s en oma’s, 
oppas: wees welkom om langs te komen en een kijk-
je in de groepen te nemen! 
 
 
 
 
 
 

Themaweek 
In de week van 4 t/m 8 april hebben wij een themaweek. We gaan schoolbreed en in de klassen werken 
aan een gezamenlijk thema. Dit thema is nog een verrassing!  
Maandag 4 april 8.30 zal er een korte opening zijn in gymzaal. Iedereen is van harte welkom. Dan wordt 
het thema ook bekend gemaakt aan iedereen.  
We kijken er enorm naar uit om met z’n allen ergens aan te werken. Vooral om samen, van én met el-
kaar te leren. 



 
 

 

Vrijdag 8 april om 11.15 is iedereen weer welkom op school om te kijken wat de kinderen allemaal ge-
maakt en gedaan hebben. Dan sluiten gezamenlijk het thema af.  
 

Bag2school – kledinginzameling St. Gregoriusschool 16 
t/m 24 mei  
Wij willen u graag informeren over onze aankomende inza-
melingsactie. Wij hebben via de organisatie Bag2School Ne-
derland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld 
in te zamelen voor onze school. Het geld zal gebruikt worden 
voor de kinderen.  
 
Kom in actie! 
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zet-
ten voor onze actie door een (vuilnis) zak te vullen met de 
oude nog bruikbare kleding/textiel. Dit zijn bijvoorbeeld 
schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en de-
kens. Kijk op de website van Bag2School www.bag2school.nl 
vindt u meer informatie over de actie.  
 
De zakken worden verzameld in de hal van de Singel, bij het in en uitgaan van de school is er gelegen-
heid om hier de zakken neer te leggen. Let u er a.u.b. dat de zak goed dicht zit. Heeft u vragen of hulp 
nodig, dan kunt u ons altijd bellen 0515579262. 
 
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.  

 

http://www.bag2school.nl/

