
                         

     

Nieuwsbrief 24 maart, jaargang 5, nummer 14 

Maandkalender: 

25 maart Lentedag en sponsorloop 

1 april, laatste werkdag juf Saskia 

 

 

Wat houdt ons bezig? 

Alle overheidsbeperkingen ten aanzien van corona zijn komen te vervallen. Dat wil 

niet zeggen dat corona helemaal weg is uit ons leven. Laten we hopen dat u en uw 

gezinnen gezond blijven. En laten we hopen dat de leerkrachten en leidsters ook 

niets oplopen zodat we gewoon lekker aan het werk kunnen en continuïteit kunnen 

bieden!  

Zelftesten Alle leerlingen krijgen op advies van de overheid twee zelftesten mee 

naar huis. U kunt uw kind dan bij twijfel testen om te zien of het verstandig is hem of 

haar naar school te sturen. Zijn ze op, dan kan uw kind om nieuwe vragen.  

Dit zijn de maanden waarin hard gewerkt kan worden op school. Dat doen we dan 

ook. Door de citotoetsen weten we precies wat de leerlingen al wel en nog niet 

beheersen en kunnen we dus het juiste aanbieden en aanleren. Het is dan ook van 

belang dat de kinderen zoveel mogelijk aanwezig zijn zodat ze geen onderwijs 

missen. Mocht de leerkracht u vragen om thuis iets te oefenen, wilt u dit dan doen. 

Zo raakt uw kind niet achter. 

Nieuw adres of telefoonnummer? Het gebeurt regelmatig dat we naar huis bellen 

en dan tot de conclusie komen dat een telefoonnummer is veranderd. Wilt u dit zo 

snel mogelijk aan school doorgeven. In het belang van de veiligheid van uw kind! 

Waar zijn de kinderen mee bezig? 

Groep 1-2 

Deze week zijn we begonnen met het thema ridders en kastelen. We hebben 

gekeken wat we al wisten en wat we nog graag zouden willen leren, de kinderen 

hebben een heleboel goede vragen bedacht. Met knutselen zijn we een glas in lood 

raam aan het maken want dat hadden de kastelen natuurlijk ook. Ook zijn we druk 

bezig met het maken van een echt kasteel in het lokaal zodat we er leuk kunnen 

gaan spelen.   

 



                         

     

Groep 3-4 

Deze week zijn we samen met de kleuters begonnen met het thema: ‘ridders en 

kastelen’. De kinderen hebben een film gekeken over ridders en daarna zijn we een 

woordweb gaan maken over de dingen die we al weten. 

De dag erna mochten de kinderen ook vragen verzinnen over het thema. Er kwamen 

leuke vragen. Een aantal voorbeelden zijn: Van welk materiaal is een schild 

gemaakt? Hoe zwaar is de kleding/harnas van de ridder? Als de ophaalbrug omhoog 

is, kunnen er dan nog mensen naar binnen? 

 

We gaan proberen op alle vragen antwoord te krijgen. 

De kinderen van groep 4 gaan vanaf volgende week ook bezig met het maken van 

een muurkrant over ridders en kastelen. Ze gaan hier informatie over opzoeken, 

stukken schrijven, uittypen en plaatjes zoeken op het internet. 

Groep 5-8 

We zijn deze week gestart met het thema moderne geschiedenis. De kinderen 

hebben allemaal een onderdeel gekregen en daar gaan ze een werkstuk en een 

PowerPointpresentatie over maken.  

De volgende werkstukken worden gemaakt: 

• Ontstaan van de trein. 

• Ontstaan van het vliegtuig. 

• Hongerwinter. 

• Jodenvervolging. 

• Tweede wereldoorlog in het algemeen.  

• Oorlog Rusland en Oekraïne. 

Groep 5 maakt een tijdslijn over alle onderdelen van de moderne geschiedenis.   

 



                         

     

Palmpasen 

Zondag 10 april is het al Palmpasen in de dorpskerk. Welke kinderen willen naar 

deze dienst en ter voorbereiding hierop een palmpasenstok maken? Wil je dan ook 

meezingen in het Lentekoor?  

Wil je hieraan meedoen en heb je overlegd met je ouders, meld je dan aan bij juf 

Marijke. Kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen hieraan deelnemen. 

MR 

De MR heeft een kandidaat lid gevonden. Het is Dominique Grijze, vader van Stijn uit 

groep 1. Wanneer Hans van Hees, de huidige voorzitter aan het eind van het 

schooljaar aftreedt vanwege het vertrek van zijn zoon Jari naar het voortgezet 

onderwijs, is er nog een ander MR lid nodig. Heeft u belangstelling, neem dan 

contact op met Hans van Hees of Marijke van Agteren. Wij hebben u hard nodig om 

de medezeggenschap in de school vorm te kunnen geven. 

JP Heijeviering 

Gisterochtend zijn de kinderen van groep 1-4 aanwezig 

geweest bij de naamgeving van de JP Heijebrug en 

hebben zij narcissen gelegd bij het monument van JP 

Heije. 

Deze traditie is al heel oud. Aanwezigen vertelden 65 jaar 

geleden als leerling ook bij de viering aanwezig geweest te 

zijn. Bij de brug heeft ds. Conny Bakhuis de kinderen 

verteld over de historie van de brug en de betekenis van 

JP Heije voor het dorp. Daarna werd het naambordje 

onthuld door de wethouder en de achter-achterkleinzoon 

van JP Heije. Daar hebben de kinderen een van de door 

hem gemaakte liedjes: Er zaten zeven kikkertjes, 

gezongen. Toen door naar het grafmonument. Daar bloeiden de narcissen uitbundig. 

Ook hier hebben we onder leiding van de dominee weer gezongen, De zeven 

kikkertjes, Tussen Keulen en Parijs en Zie de maan schijnt door de bomen. Wel een 

beetje vreemd om dat lied in maart te zingen….. Toen heeft ieder kind narcissen 

gelegd bij het graf.  

Een van de kinderen was erg onder de indruk van de grootte van het graf en vroeg 

zich af hoe groot die JP Heije was geweest! 

Daarna was er voor leerlingen chocolademelk en een krentenbol. Nog zo’n traditie. 

Dit werd in de berm opgegeten. Een lekkere afsluiting van een mooie Heijeviering. 

Dat kwam ook door het prachtige weer! 



                         

     

 

Sponsorloop en Lentedag 

Door de situatie rond corona waren we genoodzaakt de sponsorloop uit te stellen. De 

sponsorloop was altijd het potje waaruit de Lentedag betaald werd. Om de kinderen 

toch een leuke Lentedag te gunnen hebben we het volgende bedacht: 

De Lentedag, morgen, wordt een leuke dag in en om de school die weinig kost, 

afgesloten met een sponsorloop om 11 uur! 

Groep 4 tot en met 8 hebben de middag gewoon school!! 

De kinderen hebben al veel sponsoren gevonden en veel geld opgehaald. Geeft u dit 

mee naar school? 

De opbrengst van deze sponsorloop wordt gebruikt voor het eindfeest van de school 

vlak voor de zomervakantie!  

 

Groep 5,6,7,8 

Met het vertrek van juf Saskia na 1 april ontstaat er een vacature in deze groep op de 

vrijdag. Natuurlijk is er geadverteerd en gezocht naar een opvolger. Deze is nog niet 

gevonden! Dat betekent dat we dit intern op moeten gaan lossen. Juf Chantal, 

leraarondersteuner, zal voortaan op vrijdagochtend naast juf Hannelore staan. Op de 

vrijdagmiddag zullen juf Susan en juf Romy samen het spelend leren en de creatieve 

les met de groep 4-8 doen. Natuurlijk vinden wij het jammer want met deze oplossing 

is juf Chantal minder beschikbaar voor groep 1-4 waar ook veel werk te doen is. Ook 

voor juf Susan en juf Romy is dit een taakverzwaring.  

In het onderwijs is een groot tekort aan menskracht. Weet u nog een leerkracht die 

graag een dag extra bij ons zou willen werken, laat het mij weten. 

 

 

Ouders van 25.600 kinderen uit onze regio zijn benaderd voor het invullen van de 

kindermonitor.  

Met het onderzoek ontstaat een beter beeld van de gezondheid van kinderen in regio 

Kennemerland, en in factoren die met hun gezondheid samenhangen. 



                         

     

Zo kan bijvoorbeeld blijken dat er in een bepaalde gemeente minder kinderen buiten 

spelen dan in een andere gemeente. Of dat de ouders van bepaalde groepen 

kinderen behoefte hebben aan extra ondersteuning. 

Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties kunnen met de resultaten beter bepalen 

of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan meer 

speelplekken in de buurt of extra opvoedspreekuren. 

 

De resultaten van het onderzoek worden in het najaar van 2022 bekend gemaakt via 

de website www.gezondheidsatlaskennemerland.nl 

Meer lezen over de kindermonitor kan op 

https://www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor 
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