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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 acti-

viteiten die hebben plaatsgevonden en gaan plaats-

vinden. Neem het groepsdoorbrekend werken en le-

ren, het carnavalsfeest en vorige week woensdag de 

zeer geslaagde Open Dag en Grote Rekendag! 

(Foto’s hebben we al gedeeld via Social Schools en 

Facebook.) 

Mooie activiteiten waarbij we weer konden en kun-

nen genieten van samen doen en beleven! 

 

We voelen in ieder geval allemaal het voorjaar, 

waarbij er letterlijk en figuurlijk overal weer kleur 

ontstaat: in de natuur en in onze gezamenlijke activi-

teiten. We gaan er volop van genieten! 

 

Hartelijke groet,  

  

Rixt Minnema  

 

Personele zaken 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

 

 

Agenda april 2022 
  

Datum Activiteit 

Donderdag 14 april Witte donderdag - Paasvie-

ring 

Vrijdag 15 april Goede vrijdag – vrij  

Maandag 18 april  Tweede Paasdag – vrij  

20 & 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 

 



 

 

 

Kanjertraining  
Wij kunnen gelukkig weer groepsdoorbrekend 

werken en spelen. Dit was vanwege Corona een hele 

tijd niet mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld weer 

samen met een andere groep naar de sporthal of 

naar de bibliotheek. Ook het tutorlezen is weer van 

start gegaan en het is mooi om te zien hoe iedereen 

dit weer vol plezier oppakt. Het allerfijnste was dat 

we met Carnaval alle kinderen weer door elkaar 

konden mixen en zo samen plezier konden maken en 

tegelijk gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De 

oudste kinderen pasten goed op andere de kinderen 

uit hun groepje en zorgden ervoor dat het hele 

groepje weer compleet bij het volgende spel of de 

volgende activiteit stond. Je merkt wel dat de 

kinderen weer allemaal even in hun rol moeten 

groeien, maar dat ze dit toch vrij snel goed 

oppakken. Fijn! 

 

Dalton 
Een van de kenmerken binnen ons onderwijs is ver-

antwoordelijkheid. Leerlingen krijgen inzicht in hun 

eigen leerproces. Welk doel van rekenen vind ik bij-

voorbeeld nog lastig en wil ik mee oefenen? Kan ik 

dit met Snappet of heb ik hier iets anders voor no-

dig? Na een les is voor de kinderen dan ook duidelijk 

te zien of een doel al lukt en of dat ze hier nog in 

kunnen groeien. En wat zijn de kinderen trots op be-

haalde doelen, vooral natuurlijk degene die eerder 

nog erg moeilijk waren.  

Ook op andere gebieden proberen we de kinderen 

hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Wanneer 

werk ik bijvoorbeeld aan een taak: is dit meteen na 

de instructie of kies ik een ander moment op de dag 

of in de week? 

Een mooi en doorlopend proces… 

 

 

Levering meubilair 
Woensdag wordt een deel van het nieuwe meubilair 
geleverd. We kijken ernaar uit! 

 

AMN-toetsen 
Op woensdag en donderdag 20 en 21 april maken de 

leerlingen van groep 7 de Aansluitingstoets en de 

leerlingen van groep 8 de Eindtoets van AMN.  

 

Carnaval 
Wat een geslaagd feest! De kinderen mooi verkleed 

en de school in carnavalsstemming. ’s Morgens 

mochten de kinderen eindelijk weer hun eigen plekje 

kiezen in de school en konden we een circuit organi-

seren met groepjes met kinderen van de onderbouw 

tot de bovenbouw. Wat genoten de bovenbouwers 

van hun verantwoordelijkheid over hun groepje. En 

wat vonden de kleuters de aandacht van deze grote 

kinderen heerlijk. Aan het eind van de dag nog twee 

spontane optredens op ons podium en natuurlijk 

hebben we gehost en de polonaise gedaan. 

 

Grote Rekendag 2022 
Op woensdag 16 maart – tijdens de Open Dag – heb-

ben we meegedaan aan de ‘Grote Rekendag’. De 

hele dag zijn wij op school bezig geweest met reke-

nen. Dit jaar beleefden wij bouwavonturen.  

De kinderen van groep 1/2 hebben een dierentuin 

ontworpen. Een aantal kinderen van groep 7/8 wil-

den graag even op bezoek in de dierentuin en zijn in 

de loop van de ochtend hier op bezoek geweest. 

Groep 7/8 had natuurlijk ook zijn eigen opdracht: 

een tiny house ontwerpen. Hoe past alles uit een 

groot huis in een tiny house? Er zijn erg creatieve op-

lossingen bedacht om dit voor elkaar te krijgen.  



 
 

 

In groep 3/4 en 5/6 hebben de kinderen een huis 

ontworpen. In groep 3/4 is er een stad ontstaan van 

alle ontwerpen. 

Wat een geslaagde reken-opendag was dit! 

 

Pannenkoekdag 
Vrijdag 18 maart was het Nationale Pannenkoekdag. 

Dit jaar in hebben we dit in samenwerking met 

Avondrust gedaan. Op donderdag hebben de kin-

deren van groep 7/8 pannenkoeken gebakken voor 

de hele school. De kinderen hebben er tijdens de 

lunch van gesmuld! 

Helaas mochten we nog geen bezoekje brengen aan 
Avondrust om daar samen met de bewoners te eten, 
maar we konden wel eventjes langs om vlaggetjes te 
brengen. 
De koks van Avondrust hebben op vrijdag de bewo-
ners op lekkere pannenkoeken getrakteerd! 
 

Vastenactie 2022: hulp 
aan vluchtelingen uit Oe-
kraïne 
Onlangs is zuster Dorothea Brylak bij ons op school 

geweest om te vertellen wat de Vastentijd is. Zuster 

Dorothea hoort bij de congregatie van de Zusters 

van de Heilige Maagd Maria Magdalena. Zij leven en 

werken in Duitsland, Nederland, Bolivia, Brazilië, Mo-

zambique en Roemenië.  

Enkele dagen na het begin van de oorlog in Oekraïne 

kwamen de eerste vluchtelingen naar Roemenië en 

deze stroom wordt steeds groter: kinderen alleen, 

gezinnen vaak zonder vader en bejaarde mensen 

met het weinige wat ze als handbagage mee konden 

nemen. De zusters in Roemenië hebben meteen de 

handen uit de mouwen gestoken en hebben o.a. kle-

ding, hygiëneartikelen, luiers, levensmiddelen naar 

verschillende verzamelplekken vlak aan de grens van 

Oekraïne gebracht en naar een parochie in Moldavië. 

En er worden opvangplekken geregeld in bijvoor-

beeld hun kleine kindertehuis. Tevens zijn er al veel 

donaties ontvangen en dit geld wordt over verschil-

lende doelen verdeeld zodat op meerdere plekken 

hulp verleend kan worden.  

Zuster Dorothea heeft de kinderen hierover verteld 

en zij heeft beelden laten zien van de hulp die op dit 

moment al geboden wordt.  

 

Wij hebben besloten de opbrengst van onze vasten-

actie te schenken aan de Bergkloster Stiftung van de 

Zusters van de Heilige Maagd Maria Magdalena om 

op deze manier ook de vluchtelingen uit Oekraïne te 

kunnen helpen. De kinderen hebben allemaal een 

vastendoosje gemaakt en hier kunnen zij zelf geld in 

sparen door thuis of voor familie of buren klusjes te 

doen. Tevens organiseren we een sponsorloop op 

maandagmiddag 11 april om zo nog meer geld in te 

zamelen om de vluchtelingen te kunnen helpen. 

Meer informatie over de sponsorloop volgt zo spoe-

dig mogelijk en wij hopen op uw medewerking om 

de actie tot een succes te maken. 

 


