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    In dit nummer: Van de directie 
 
Start instroomgroep 

Vanaf donderdag 1 april starten we met de instroomgroep 1E. Deze groep zal door 
juf Lydia op maandag, dinsdag en woensdag gedraaid worden en door juf Nicole 
op donderdag en vrijdag. Juf Nicole komt terug na een langdurige afwezigheid en 
bouwt haar uren weer op. Na de meivakantie hopen we dat juf Nicole zo ver is om 
weer een dag uit te breiden.   
Juf Annemieke is bereid gevonden om tot aan de meivakantie haar groep 1-2B 
fulltime te draaien, zodat juf Lydia kan helpen om de instroomgroep te starten. Als 
juf Nicole weer meer uren kan draaien, zal juf Lydia ook weer meer in groep 1-2B 
aanwezig zijn. Heel fijn dat we dit met het team kleuterleerkrachten zo kunnen 
opvangen!   
 

Verandering bij brengen/halen 
 
De start van de instroomgroep op 1 april betekent ook een verandering in het 
halen en brengen van de kleutergroepen 1-2C en 1-2D. Zij kwamen tot nu toe 
binnen via de deur van het lokaal dat nu wordt ingericht als instroomgroep 1E.   
Vanaf maandag 29 maart worden de kleuters van de groepen 1-2C (juf Anjana en 
juf Denise) en 1-2D (juf Annemarie Pradera en juf Nika) bij aanvang van de school 
opgevangen op het schoolplein. De juffen van deze groepen wachten daar op de 
kinderen en nemen hen om 8.30 uur mee naar binnen.  
Als de school uitgaat zullen deze groepen ook weer verzamelen op het schoolplein 
om de kinderen bij hun ouders af te leveren.   
Voor de groepen 1-2A en 1-2B verandert er niets. 
Zij houden de afspraken die al eerder gemaakt 
zijn over het opvangen en het op halen.  
Hetzelfde geldt voor de groepen 3 t/m 8. Zij komen 
binnen door de ingangen die toegewezen zijn.  
 
Cito-uitslagen 
 
Op dit moment zijn de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 druk bezig om de 
Citotoetsen te maken.  De uitslagen van deze toetsen worden dinsdag 6 april aan 
de leerlingen mee naar huis gegeven.   
Bij de groepen 6 en 7 krijgt u het uitstroomprofiel (verwachting na de 
basisschool gezien de scores van dit moment) mee met de Citotoets uitslagen.   

Agenda 

Do. 1 april - Paasviering in de klas 
Vr. 2 april - Goede Vrijdag, 
     leerlingen vrij  
Ma. 5 april - Tweede Paasdag  
     leerlingen vrij 
Di. 6 april - Groep 3 t/m 7 
    Cito-uitslagen mee   
Vr. 23 april - Koningsspelen 
    Leerlingen 12.00 uur vrij 
Ma. 26 april 
t/m vr 7 mei - Meivakantie 
Do. 13 mei  
en vr. 14 mei - Hemelvaartsweekend 



Vriendelijk verzoek 

 
Het gebeurt regelmatig dat leerlingen via de mail bij de leerkrachten ziekgemeld worden. Wij stellen het zeer op 
prijs dat u dit laat weten, maar verzoeken u vriendelijk ziekmeldingen i.v.m. corona gerelateerde klachten alleen 
bij de directie te melden, bij voorkeur telefonisch. 
De directie moet overzicht houden om een goed beeld te kunnen vormen van het aantal besmettingen/
meldingen van klachten per groep, zodat we in staat zijn goed overleg te voeren met de GGD. 
Daarnaast vraagt het momenteel te veel tijd van de leerkrachten om naast het lesgeven en de nodige 
voorbereidingen ook nog de directie dagelijks op tijd op de hoogte te houden. 
In verband met een adequate uitvoering van het coronabeleid vragen wij om uw begrip en medewerking. Bij 
voorbaat hartelijk dank. 

Inzameling flessen voor Ronald McDonald 
 
Onze ouderraad is een actie gestart voor een goed doel: een leuk cadeau voor de huiskamer van Ronald 
McDonald in Den Haag. 
De Huiskamer is een warm rustpunt dicht bij de kinderafdeling voor ouders, 
broertjes en zusjes – en zieke kinderen. Midden in het ziekenhuis, even weg uit 
de ziekenhuissfeer: geen witte jassen en behandelplannen, maar een zachte 
bank en een kleurrijke speelhoek.  
In de Huiskamer vind je rust en kun je opladen. Er is ruimte om de krant door te 
bladeren, te werken of bezoek te ontvangen. Broertjes en zusjes kunnen er 
spelen en zich uitleven. De Huiskamer is van alle gemakken voorzien: koffie en 
thee, televisie en gratis WiFi.  
 

 

 

Goede Doel het Noorderlicht! 

Namens het Noorderlicht gaan wij voor  

de huiskamer van Ronald McDonald 

een leuk cadeau aanschaffen. 

Helpen jullie mee om lege flessen in te zamelen? 

Vraag je familie, buren, vrienden om lege flessen, lever ze in bij de supermarkt en lever de 
lege flessen bon in bij je juf/meester. Met de hele school kunnen wij op deze manier een 

bedrag bij elkaar verzamelen. Hiermee kunnen wij iets leuks kopen voor de kinderen die in 
het ziekenhuis verblijven en waarmee zij samen met hun familie/vriendjes kunnen spelen.  

Wil je vrijblijvend een donatie doen, klik dan op onderstaande link en doneer. Uiteraard mag 
je de link ook delen met anderen ;-) 

Met jullie bijdrage kunnen wij een fantastisch cadeau uitzoeken welke wij met een paar 
kinderen willen overhandigen aan het Ronald McDonald huis in Den Haag. 

Er zal, door middel van informatie en een filmpje, aan de kinderen in de klas worden verteld 
over het goed doel. 

https://www.starteenactie.nl/acties/https--starteenactienl-actie-

hetnoorderlicht 
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Breinkennis voor iedereen: Kuikentje op de trap 
 
In dit filmpje maken kinderen kennis met een groeimindset. Ze leren dat groei gepaard gaat met vallen en 
opstaan. In dit korte filmpje zien ze een kuiken dat een trap probeert te beklimmen en daarbij gebruik maakt van 
vaardigheden als doorzetten, blijven proberen als het moeilijk wordt en trots zijn op jezelf als je je doel behaald 
hebt. Wist u dat het brein de informatie opslaat als je opgeeft of doorzet? Hoe vaker je opgeeft hoe eerder je 
vastloopt, hoe vaker je doorzet hoe makkelijker je brein omgaat met een probleemsituatie.   
 
Leuk om samen het filmpje te bekijken. Kunt u uw kind een voorbeeld geven van een situatie waarin u bleef 
doorzetten wanneer het moeilijk werd? Kan uw kind een voorbeeld geven waarin het thuis of op school iets bleef 
proberen toen het moeilijk werd? 
 
Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=YYb4h8U7Ljw    
 
 
Als ouder meer weten over een groeimindset? https://www.ted.com/speakers/carol_dweck  

Koningsspelen 
 
De Koningsspelen en sportdag zullen dit jaar anders zijn dan dat we gewend zijn. Normaal gesproken 
voegden we dit samen en deden we dit op de laatste vrijdag voor de meivakantie.  
Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij dit helaas niet organiseren zoals we dat normaal doen. Daarom 
hebben wij besloten om de Koningsspelen en sportdag dit jaar te gaan splitsen. 
De Koningsspelen zullen plaatsvinden op vrijdag 23 april. Hierbij zullen de kinderen met hun eigen leerkracht en 
hun eigen klas in en rond de school gezelschapsspelletjes spelen.  
Waarschijnlijk gaan de beide groepen 8 drakenboot varen bij het Noord Aa (hierover krijgen de ouders van de 
kinderen van groep 8 t.z.t. een mail van de groepsleerkracht).   
In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen op de website en in de schoolapp zullen alle groepen (groep 1 t/m 
8) op vrijdag 23 april om 12:00 uur vrij zijn! Eerder is vermeld dat alleen de groepen 1 t/m 4 om 12:00 uur vrij 
zijn, maar dit geldt dus voor de groepen 1 t/m 8.   
De sportdag verplaatsen we naar de lustrumweek aan het eind van het jaar, en gaat plaatsvinden op woensdag 23 
juni. Hierover krijgt u later meer informatie.  

Mondkapje 
 
Onze leerlingen in de groepen 7 en 8 is verzocht om een mondkapje buiten de klassen te dragen en hier wordt 
veelal gehoor aan gegeven. Dank hiervoor. Op deze manier hopen we de Corona zo veel mogelijk buiten school te 
houden. We merken dat er toch regelmatig leerlingen op school verschijnen zonder mondkapje. Zouden jullie als 
ouders hier de kinderen aan willen helpen herinneren? Kinderen die in de gelegenheid zijn om het mondkapje 
alsnog even thuis te halen worden hierom verzocht, maar verdient uiteraard niet onze voorkeur. Op deze manier 
is het misschien dan niet nodig! Nogmaals dank!  
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Letterfeest groep 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De groepen 3 zijn de nieuwe week begonnen met een echte mijlpaal:  
alle letters van groep 3 zijn aangeleerd! 
Letterhoeden zijn geknutseld en een heus letterdiploma is mee naar huis gegaan. 

Paasfeest 
 
Op donderdag 1 april a.s. vieren wij Pasen met de kinderen. U was hier al eerder over geïnformeerd. 
Wij vieren, i.v.m. Corona, de viering niet in de kerk, maar zullen de viering in de klas houden.  
 
De kinderen ontbijten thuis en moeten zelf een 10 uurtje meenemen.  
Tussen de middag zullen de kinderen een paaslunch eten in de klas. 
Om de lunch zo Corona-proof mogelijk te maken, willen wij u vragen om uw kind lekkere broodjes die belegd zijn 
mee te geven. 
Deze mogen op een gezellig bordje in een tasje met de naam erop. 
 
De OR zorgt voor drinken, fruit, een ontbijtkoekje en een chocolade- verrassing. 
Het gaat hierbij om: 
 sinaasappelsap van G'woon/ Chocolademelk van Melkan/ Aardbeiendrink van Melkan. 
 Ontbijtkoek van Peijnenburg 
 Chocolade- ei 
 
Mocht uw kind een allergie hebben, dan verzoeken wij u om zelf een alternatief mee te geven.   
 
Wij hebben deze dag gewone lestijden tot 14.15 uur. Deze dag stond gepland als een studiedag, maar deze 
vervalt.  
We verwachten alle kinderen op donderdag 1 april op school (geen grapje). 
 
Met vriendelijke groet, 
de Paascommissie 
 
 
 
 
 
 
 



Voorlezen is belangrijk 

 
Voorlezen is belangrijk, daarom vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief de nieuwste digitale editie van Matilda, 
een nieuwsbrief met de leukste nieuwe (voor-)leestips voor u en uw kind(eren). 

Lesje “als wat” in groep 1/2a 
 

Wat als de bloemen van steen zijn…. 
De kinderen bedenken van alles: 
 
 dan kun je er tegenaan botsen 
 dan kunnen ze niet omwaaien 
 dan kan er sneeuw op vallen en kun je er vanaf skiën 
 dan kun je ze niet ruiken 
 dan kun je er tegenaan leunen 
 
(leuk om thuis verder te verzinnen…) 

Groep 7: Wist u dat... 
 

Wist u dat: 
 de kinderen van groep 7A en 7B op woensdag 31 maart het theoretisch verkeersexamen hebben? 
 we in de klassen al heel druk bezig zijn met oefenexamens maken? 
 de kinderen eerst nog op maandag 22 maart een verkeersbordentoets hebben, zodat de betekenissen van 

de verkeersborden er goed in zitten bij ieder kind? 
 de kinderen dit theoretisch verkeersexamen best spannend vinden? 
 juf Anne en juf Joëlla alle vertrouwen hebben in de kinderen! 
 de kinderen van groep 7A en 7B ook nog na de meivakantie een keer het praktisch verkeersexamen 

hebben? 
 de kinderen uiteindelijk een verkeersdiploma kunnen halen? 
 wij de kinderen van groep 7A en 7B erg veel succes wensen! 
 wij dit een erg grappig verkeersbord vinden? 

Bijlage: 

 
- Matilda presenteert….leuke boeken in de bibliotheek 


