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Zomerfeest 

Het duurt nog even, maar we geven het toch maar alvast door: het zomerfeest, de dag waarop de 
meesters en juffen hun verjaardag op school vieren, is verplaatst van woensdag 5 naar donderdag 6 
juli. Dit omdat we dit jaar in de laatste schoolweek doorgaan tot en met de vrijdag. 

 

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. Regine Agterhuis 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. Er zijn de 
afgelopen weken verschillende nieuwe kinderen aangemeld, fijn! 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 

 

07-03 

Hoofdluiscontrole 

 

08-03 

Biddagviering 

 

23-03 

Studiedag; kinderen vrij! 

 

03-04 

Verkeerslessen en verkeersexamen 

 

 

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. 

 

Ook zijn we met de kinderen in actie gekomen om een 
steentje te kunnen bijdragen aan de noodhulp voor 
Turkije en Syrië. Het is ontzettend mooi om de 
betrokkenheid te zien waarmee de kinderen aan de slag 
zijn gegaan. Er wordt chocola verkocht, er worden 
flessen verzameld, en de meiden van groep 8 hebben 
zelfs een grote bakactie gehouden; super! In de 
nieuwsbrief van april hopen we u te vertellen wat de 
eindopbrengst is, maar dat het de moeite waard is, 
staat nu al vast! 

 



op hoeveel leerlingen we kunnen rekenen, kunnen we als team van start met de planning voor het 
nieuwe schooljaar.  

 

Studiedag maart 

Op 23 maart hopen we met het team na te denken 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 hierbij 
allerlei data, zoals tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en team, de resultaten van 
de citotoetsen, enz. 

We houden u op de hoogte van onze plannen! 

 

Laatste schooldag 

Zoals u misschien gezien heeft, staat de laatste vrijdag van in het jaarrooster (7 juli) als een gewone 
schooldag. Dat was dit jaar nodig om aan het minimum aantal uren school te komen. Omdat een 
hele dag wel lang is in dit geval, gaat de school die dag om 12:00 uur uit. 

 

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  

 
 
Leesnieuws maart       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitgeverij Zwijssen geeft als leesinspiratie voor de maand maart het thema: Eten en gezondheid. Bij 
dit thema zijn genoeg leesboeken te vinden. Maar heeft u ook al eens aan kookboeken gedacht om 
het lezen te oefenen en de leesmotivatie te vergroten? Als je goed wilt oefenen te begrijpen wat je 
leest, dan is een kookboek de ultieme test!  
Op school staan er prachtige kook-en bakboeken in de bibliotheek. Maar natuurlijk zijn er ook 
genoeg recepten te vinden op internet. Test jezelf en ga aan de slag. Als je goed gelezen hebt, kan je 
baksel bijna niet mislukken!  



     

 


