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Nieuwsbrief maart 2022 

Voorwoord 
De voorjaarsvakantie is ten einde. We hebben kunnen 
genieten van een vakantie met versoepelingen van de 
coronamaatregelen en prachtig weer.  
Ouders mogen weer fysiek aanwezig zijn in school en dat 
vinden we hartstikke fijn. Toch willen wij om de rust in de 
school te bewaren en de zelfstandigheid te bevorderen de 
kinderen zoveel mogelijk alleen de school in laten komen. 
Om u als ouder toch te betrekken bij wat er allemaal leeft 
tijdens onze thema’s in groep 1-2, nodigen wij u per 
thema uit om een kijkje te nemen in de klas. U wordt dan 
betrokken bij activiteiten die worden aangeboden in de 
klas. 
 
Helaas gebeurt er in Oekraïne iets verschrikkelijks. Het 
blijft een ingewikkelde situatie voor u als ouder, maar ook 
voor leraren. Hoe praat je met kinderen over de oorlog in 
Oekraïne? Vooral de oudere kinderen krijgen via social 
media en het jeugdjournaal veel mee. Het is belangrijk om 
met de kinderen in gesprek te blijven over hun 
gedachten, gevoelens of zelfs angsten over deze oorlog. 
Om het gesprek met de kinderen hierover aan te gaan op 
school hebben de leerkrachten een document gekregen 
waarin beschreven staat hoe ze dit gesprek het beste 
vorm kunnen geven. 
 
 

Wist u dat..  
• Ontdek- en beweegmiddagen worden gestart in 

Maaswijk. 

• De voorbereiding voor een groen schoolplein op 
locatie Noord in volle gang is.  
 
 
 

Terugblik studieweek  
Op school hebben we een prachtige en inspirerende 
studieweek gehad. De leraren van 1-2 zijn onder andere 
aan de slag gegaan met uitdagende hoeken, 
woordenschat en Teach Like a Champion o.l.v. externe 
specialisten. Dit alles gekoppeld aan de voorbereiding 
voor het nieuwe thema.  
 
De leraren van 3-8 hebben binnen de parallelteams de 
voorbereiding gedaan voor de komende periode in de 
pedagogische en didactische groepsplannen. Samen kijken 
naar het beste leesonderwijs, sterk pedagogisch klimaat 
en kansrijke adviezen in groep 8.   
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Maart 2022 
  7 1e schooldag na voorjaarsvakantie. 
  7 PRIMA project: groepsregels bespreken. 

7  Groepen 1/2 Noord: bezoek aan een boerderij 
in Heenvliet. 

7  Groepen 3A, 3aN en 3bN: gastles door De 
Boekenberg. 

8  Groep 7aN en 7bN: bezoek aan Centrum voor 
de Kunsten. 

9 Groep 3Z en 3V: gastles door De Boekenberg. 
9 Start project 5L t/m 8L. 

10 Groepen 1/2 Annie: gastles door De 
Boekenberg. 

10  Groepen 1/2 Zuid: bezoek aan een boerderij in 
Heenvliet. 

11  Groepen 1/2 Vriesland: bezoek aan een 
boerderij in Heenvliet. 

14 Groepen 1/2abcd Noord: gastles door De 
Boekenberg. 

15 Groepen 5L en 6-7L: bezoek aan het Keringhuis. 
15 Groep 7Z: bezoek aan Centrum voor de 

Kunsten. 
16 Groepen 1/2 Vriesland en 1/2eN: gastles door 

De Boekenberg. 
17 Groepen 1/2 Annie: bezoek aan een boerderij in 

Heenvliet. 
17 Groepen 1/2 Zuid: gastles door De Boekenberg. 
18 Groep 8L: bezoek aan het Keringhuis. 
18 Groepen 6 en 7: afsluiting project afval the 

game. 
21  Groepen 6-7L, 7bN en 7Z: bezoek aan De 

Boekenberg. 
23 Groepen 7A, 7aN en 6/7V: bezoek aan De 

Boekenberg. 
24 Bingo. 
27 Ingang zomertijd: klok één uur vooruit. 
29  Groepen 5Z, 5V en 6V: bezoek aan Naturalis te 

Leiden (JEF- ABN-AMRO). 
30 Afsluiting project 5L t/m 8L. 
31 2e Rapport. 
 
April 2022 
4  Inschrijving mini- en avondvierdaagse. 
4 Contactavond. 

5 Inschrijving mini- en avondvierdaagse. 
 
 

 



  
 
 
 

 
 

Bingo  
Op donderdagmiddag 24 maart wordt er van 14.45 tot 
16.30 uur op school bingo gespeeld. Bingokaarten zijn aan 
het begin van deze middag verkrijgbaar. Zie ook de flyers 
op de deuren. Kinderen van groep 1 t/m 4 spelen bingo 
onder begeleiding van hun eigen ouders.  
 
Kinderen uit groep 5 tot en met 
8 mogen zelf bingo komen 
spelen. 
 
 

 

Voorleeskampioen  
Sofie 8L, Ashley 8V, Kaitlin 8N en Elin 8A hebben namens 
onze school meegedaan aan de voorrondes van de 
voorleeswedstrijden gemeente Nissewaard. Helaas is 
niemand van onze school door naar de volgende ronde, 
maar voor ons zijn ze absoluut winnaars. Knap gedaan!  
 
 

 
 
 
 
 

Thema kleuters 

De Boerderij is het thema waar de kleutergroepen mee aan de gang gaan deze periode. Veel reken- 
en taaldoelen  en natuurlijk ook doelen vanuit het sociale domein komen aan bod in dit mooie 
thema. De kinderen gaan werken en leren over de dieren, de gewassen en de voertuigen op de 
boerderij. Naast informatieve boeken zal het prentenboek “Boer Boris wil geen feest!” centraal 
staan. De kleuters gaan zelfs een uitstapje maken naar een echte boerderij.  

 
 
 
Rapport 2 groep 3 t/m 8 
Op donderdag 31 maart krijgt uw kind het tweede rapport van dit schooljaar mee. Via Social Schools krijgt u een 
uitnodiging om een gesprek in te plannen om de vorderingen van uw kind (betreft groep 1 t/m 7) met de leerkracht te 
bespreken. Wilt u rekening houden met het plannen van 10 minuten extra overgangstijd tussen broertjes/ zusjes. Wij 
zien het rapport graag voor de meivakantie terug op school.
 
 
 

Jaarproject ‘’natuurrampen’’ 
Op 9 maart starten de Leonardogroepen met het jaarproject "Natuurrampen' . Gedurende drie weken werken ze 
groepsdoorbroken aan dit onderwerp. Er wordt o.a. een bezoek gebracht aan het Keringhuis in Hoek van Holland. We 
hopen op woensdagavond 30 maart het jaarproject af te kunnen sluiten met een tentoonstelling en presentaties, 
afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. We houden u daarvan op de hoogte. 
 
 
 
 
 
 
 

Uw vragen en reacties 
Annie M.G. Schmidt  Danique Exaltus  0181-630433 

Noord, Trombonestraat 1 Nikki Monster   0181-687010 
Noord, Trompetpad 2  Marion Bork   0181-680707 
Zuid    Romy van Sintmaartensdijk 0181-636296 
Vriesland   Larissa Gundlach  0181-632311 

 


