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Agenda maart 2022 
 

Datum Activiteit Tijd 

21 t/m 25 februari Voorjaarsvakantie  

Woensdag 2 maart Luizencontrole 8.30 uur 

Woensdag 2 maart Aswoensdagviering 11.00 uur – 11.30 uur 

Donderdag 3 maart Technolab groep 6/7 9.00-12.00 uur 

Dinsdag 8 maart Rapporten mee  

Dinsdag 8 maart Himmeldei  

Woensdag 9 maart BMS-dag – kinderen vrij  

Donderdag 17 maart Kangoeroewedstrijd  

Vrijdag 18 maart Pannenkoekdag groep 1/2 & Teatskehús  

Vrijdag 25 maart Nieuwsbrief 8  

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



 

 

Voorwoord 
Dit is alweer de Nieuwsbrief van februari. De afgelopen weken zijn helaas weer onrustig geweest…. 
Veel kinderen thuis door corona waarvan sommige ook ziek (maar lang niet iedereen) maar ook nog 
door anders ziekzijn. Daarnaast hebben we ook te maken gehad met leerkrachten die positief getest 
waren en moesten we puzzelen hoe de lessen toch zo goed mogelijk door konden gaan. Ik vind dat we 
daar best goed in zijn geslaagd.  
 
De afgelopen weken hebben daarnaast in het teken gestaan van het afnemen van de CITO-toetsen. Ge-
woonlijk vindt dat met een groep tegelijk plaats, maar dit keer ‘moesten’ kinderen op andere momenten 
en plekjes hun toetsen (af)maken doordat ze thuis waren en dat niet tegelijk met de groep konden 
doen. Maar ook dat is wel weer gelukt. 
 
In mijn vorige voorwoord schreef ik dat we allemaal wel wat vitamine Z(on) konden gebruiken zodat het 
er allemaal weer wat vrolijker uit zal zien en we er weer op uit kunnen. Ik hoop ook vooral dat iedereen 
fit blijft en ‘gewoon’ naar school of werk kan. 
Op het moment van het schrijven van dit voorwoord woedt er echter een storm over Nederland en 
komt er nog één aan… Op de zon zullen we dus nog even moet wachten, maar positief heeft nu gelukkig 
wel weer een andere betekenis gekregen: alles gaat weer open, we mogen weer van alles ondernemen 
en vooral samen; wat hebben we daar behoefte aan! 
 
Dit betekent ook dat we op school activiteiten weer in gezamenlijkheid door kunnen laten gaan, we 
weer (meer) erop uit kunnen en we elkaar weer meer fysiek kunnen ontmoeten. Hoe en wat we dit pre-
cies vorm gaan geven in en rond school, daar informeren we u nog over.  
 
Nu eerst maar lekker genieten van vakantie! Hierbij wil ik iedereen dan ook een hele fijne vakantie toe-
wensen! 
 
Hartelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
Het was de afgelopen weken regelmatig puzzelen om de bezetting in alle groepen rond te krijgen, maar 
daar zijn we nu hopelijk eerst van af! Er zijn op dit moment dan ook geen bijzonderheden te melden. 
 

Kanjerupdate – groep 5/6 
De afgelopen weken is een rare tijd geweest voor groep 5/6. Er waren veel corona gevallen, waardoor 
de groep vaak klein was. Het werd zelfs zo raar, dat de kinderen een paar dagen thuis waren, omdat ik 
(juf Pytrik) thuis zat met corona. Gelukkig zijn we nu bijna weer compleet en kunnen we met z'n allen 
deze periode afsluiten en de vakantie in gaan. 
 



 
 

 

Hoe houd je in deze tijd dan toch de groep samen? De kinderen in de klas missen de kinderen thuis en 
natuurlijk andersom niet minder. Toch waren wij even bij elkaar aan de hand van een 'fijn weekend 
groet'. De kinderen thuis hebben een foto gemaakt en naar mij gestuurd. Zelf had ik in de klas een foto 
gemaakt met de kinderen die er waren. Dit leverde het onderstaande resultaat op! 

 

 
 
Nu iedereen weer terug is, weet je weer hoe fijn het is om met elkaar te zijn! 
 

Adviesgesprekken groep 8 
De adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8 vinden op dit moment plaats. Een aantal deze week 
en de rest na de Voorjaarsvakantie. Dit heeft te maken met CITO-toetsen die nog niet volledig gemaakt 
konden worden door corona/ziek zijn. De gesprekken vinden met de leerling en zijn/haar ouders plaats. 
We hopen dat de kinderen een goede keuze (hebben) kunnen maken voor het vervolgonderwijs.  
 

Rapporten en gesprekken 
Dinsdag 8 maart ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 het rapport.  
De afgelopen periode is er regelmatig (digitaal en/of telefonisch) contact geweest tussen u als ou-
der/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; telefo-
nisch, via Teams of voor het maken van een afspraak voor een fysiek gesprek. Er zit dus geen briefje bij 
het rapport. 
 

Hard gewerkt in groep 3! 
De kinderen van groep 3 hebben nu alle letters in principe geleerd, behalve de x, y en q. Vandaar dat ze 
een letterdiploma hebben verdiend. Deze mochten ze al even vasthouden voor de foto. Maar hij komt in 
hun rapport na de Voorjaarsvakantie. Een mooie afsluiter van het thema ‘feest’!  
We hebben het eerste halfjaar super hard aan gewerkt om de letters goed te kunnen verklanken en te 
kunnen schrijven. Om de dag leerden de kinderen bijna een nieuwe letter en daar hoorden dan verhalen 
bij, een letterfilmpje, een zoekplaat, in het werkboekje oefeningen, met de letterdoos, woord doe boek, 
spelletjes etc. Het tweede halfjaar gaan we nu bezig om steeds vloeiender te leren lezen. Dan komt er 
meer tempo in en kunnen we al moeilijkere woorden, zinnen en dus verhalen lezen. En daar proberen 
we dan ook al steeds meer vragen over te beantwoorden, want dat is wel zo handig. 
 

 
 

Technolab groep 6/7 
Op donderdag 3 maart 09:00–12:00 willen wij met de groep naar 
Technolab op de RSG in Sneek gaan. Alleen… We zoeken we nog 
rijders! We hopen dat u ons helpen kan. Opgeven kan via de agen-
da in Social Schools  
 
  
 

 
 
 



 
 

 

Rekenen in groep 4 
In groep 4 zijn we met het rekenen druk bezig met het springen op de getallenlijn. Dat doen we ook echt 
met ons lichaam, dan maken we sprongen van 10 en kleine hupjes van 1. Maar we rekenen ze ook uit op 
een speciaal werkblad met getallenlijnen. Zo zien de kinderen wat ze doen en kunnen ze met behulp van 
deze tussenstappen sommen uitrekenen als 45 + 37 = en ook 92 – 46 =. Het ouderwetse krijtbord kan 
soms ook even hulp bieden.  
Daarna vullen ze de antwoorden in op Snappet en ook daar krijgen ze bij vele sommen eerst een getal-
lenlijn te zien. Dit is een belangrijk doel dat in groep 4 wordt aangeboden. Tevens komen de tafelsom-
men straks aan bod. Dan gaan we die proberen goed te automatiseren.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Aswoensdag 
Woensdagmorgen 2 maart om 11.00 uur hebben we de Aswoensdag viering in de kerk met alle kinderen 
van school. Dit kan nu eindelijk weer. Het is het begin van de vastentijd.  
Als er nog kinderen of mensen thuis palmtakken of (buxustakken) van vorig jaar van de Palmpasenvie-
ring hebben, mogen ze die mee naar school nemen. Dan kan Pastor Foekema die gebruiken om as te 
maken.  
Ouders en andere belangstellenden zijn welkom (graag achterin de kerk plaatsnemen)! 
 

BMS-dag  
Woensdag 9 maart vindt de Stichtingsdag van de BMS plaats. Voor alle medewerkers van de BMS is er 
een programma opgesteld die wij met ons team gaan volgen. Het programma zal helaas deze keer nog 



 

 

online zijn. Het was niet mogelijk om voor ruim 600 medewerkers nu alles nog om te zetten naar een 
fysieke dag. Hopelijk volgend jaar weer! De kinderen zijn deze dag (ochtend) vrij. 
 
 

Kangoeroewedstrijd 2022 
Op donderdag 17 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 
eerste 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   

 

Open Dag 
Op woensdag 30 maart (8.30 - 12.00 uur) staat onze Open Dag gepland. Deze gaat door; we willen graag 
weer belangstellenden de mogelijkheid bieden een kijkje in school te nemen! Hoe we dit gaan organise-
ren, daar informeren we u in de volgende Nieuwsbrief (vrijdag 25 maart) over. 
Noteer dus alvast de datum! 
 

Grote Rekendag 2022 
Op woensdag 30 maart 2022 (op de Open Dag) 
houden wij onze Grote Rekendag.  
De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouw-
avonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten 
kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubrice-
ren, plannen. De kinderen combineren denk-
kracht met handvaardigheid. Een heel avon-
tuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te 
zijn of constructeur of bouwer. 
 

 
 

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


 
 

 

Kennen jullie schoolspot al? 
Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het (speciaal) 
basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software, 
clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. 
Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is 
voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden ze MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets 
en zelfs smartphones aan met korting. 
Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van schoolspot) sluit overeenkomsten met 
leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van jouw kind vaak al schoolovereenkomsten inclusief 
het recht voor thuisgebruik af met verschillende leveranciers. Hierdoor kun je als ouder profiteren van 
onderwijskorting in onze webwinkel. 
Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na aanmelding of je  
kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. 
Klik hier voor meer informatie of ga naar de website om een account aan te maken. 
 

 

Fijne vakantie! 

https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot
https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling

