
 

 

 

 

 

 

 

Week 12: 

Aanstaande zondag is het Palmzondag. Traditiegetrouw besteden wij hieraan jaarlijks aandacht. De 

leerlingen van de onder- en middenbouw hebben deze week de Palmpasen stokken meegenomen. 

Deze stokken worden versierd en wij houden een traditionele ronde rondom het gebouw op vrijdag 

26 maart aanstaande. 

De persconferentie vanuit het kabinet bracht ons weinig nieuws. Tot mijn grote vreugde blijven de 

scholen en de kindcentra open. Dit is een positief bericht vergeleken met de maatregelen in andere 

landen. Ik heb al eens de hoop uitgesproken ongestoord les te kunnen geven tot aan de meivakantie. 

Het vaccineren van kwetsbare groepen en mensen in bepaalde leeftijdscategorieën geeft wellicht wat 

lucht in de toekomst.  

 

 

Piet 
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Weeknieuws    28                      Week: 12 

Komende maand: 

Palmpasen: zondag 28 maart 

Begin Zomertijd: zondag 28 maart 

Goede Vrijdag: 2 april- lesvrije dag 

Tweede Paasdag: 5 april- lesvrije dag 

Koningsdag: 27 april- lesvrije dag 

Schoolkamp groep 8: 28,29 en 30 april 

Pinkstermaandag: 24 mei 

Studiedag: 25 mei- lesvrije dag 

Sportdag: 28 mei gaat niet door !! 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Brengen en halen- veiligheid 

- Pasen 

- Bijdrage groep 1/2A 

- Pluskinderopvang 
 



Brengen en halen van kinderen: 

De leerlingen van de jongste groepen worden op de ochtend gebracht en ’s middags weer opgehaald. 

In normale tijden werd het schoolplein gebruikt door de ouders. In deze pandemietijd mogen ouders 

niet op het schoolplein en in het gebouw komen. Bij het brengen en het halen aan de K.P. Laan zijde 

is de ruimte op het trottoir beperkt en wordt er gewacht op de doorgaande weg. De K.P. laan is een 

straat waaraan mensen wonen en hun auto parkeren. Deze aanwonenden ondervinden hinder van op 

de straat samen geschoolde mensengroepen en soms ook geparkeerde auto’s. Niet elke weggebruiker 

reageert op een ‘normale’ manier , als de rijroute wordt geblokkeerd. Mijn adviezen zijn dan ook : - 

breng zoveel mogelijk alleen de jongste kinderen , die zich niet zelfstandig in het verkeer kunnen 

bewegen- geef verkeersdeelnemers de ruimte- neem ook de afgesproken 1,5 meter in acht- per gezin 

één ouder- maken van speelafspraken op een andere plaats overleggen. Dit ter voorkoming van 

ongelukken en het waarborgen van ‘goed’ gedrag. Het ‘Corona’ elastiek wordt bij iedereen verder 

uitgerekt. Samen moeten wij het tot een goed einde brengen. 

 

 

 

 

Pasen 

Donderdag 1 april a.s. vieren we Pasen op school. We starten de dag met een gezamenlijk ontbijt in 

de klas. Voor het ontbijt zouden we het fijn vinden als iedereen wat lekkers 

mee wil nemen voor zichzelf (i.v.m. corona), te denken valt aan paasbrood, 

suikerbrood, bolletjes, beleg. Er wordt op school voor drinken, matses en een 

paasattentie gezorgd.  

 

Elke klas heeft zijn eigen Paasviering in de groep, ook de peutergroep doet 

hier aan mee. Verder gaan de peuters en  groep 1 t/m 4 eitjes zoeken. In 

groep 1 t/m 8 houden we een eiertikwedstrijd. Daarvoor heeft elk kind een 

gekookt kippenei nodig. Wilt u deze aan uw zoon/ dochter meegeven?   

 

We houden deze dag de normale schooltijden aan. We hopen er een gezellige en feestelijke dag van 

te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lente in het land, maar ook in groep 1 2 A, en natuurlijk leven we toe naar Pasen. 

Na een paar weken over de boerderij, jong leven, werken we nu over de kip en het ei, en de 

voorjaarsbloemen. 

We leerden de letters van het woord KIP en kwamen tot 

de ontdekking dat we ook SIP, WIP en LIP konden 

schrijven met de andere letters die we kennen. 

We deden een spel met op het digibord. Daar zag je een 
mand gevuld met paaseieren. Groep 1 moest de eieren 
tellen en het goede cijfersymbool erbij zoeken. Groep 2 
moest 2 mandjes bij elkaar optellen. Dat lukte al best 
goed. 

Woensdag hadden we de grote  rekendag. Samen met meester Piet 

deden we allerlei rekenspelletjes. 

We zijn aan het rekenen met eieren. In de eierdoos kun je goed 2 bij 2 

tellen. 

Er staat een mooie paastak en we hebben bonen, tuinkers en vergeet-

me-nietjes  gezaaid.  

Deze week versieren we onze paasstok en gaan er vrijdag mee lopen. 

Dan vieren we palmpasen. 

We 

leerden 

een 

paar 

liedjes 

over de 

lente. 

 

 

 

Weet je dat de lente komt 

https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4 

Lente op de boerderij 

https://www.youtube.com/watch?v=X-kGmMNMTVY 

https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4
https://www.youtube.com/watch?v=X-kGmMNMTVY


 

 

 

 

Baby/dreumesgroep: 
Deze week zijn we gestart met het thema lente. We hebben gelijk al wat heerlijke zonnestralen mogen 

voelen en zijn veel buiten geweest. Laat de lente maar komen! Deze week staat vooral in het teken van 

kennismaken met het thema. Zo lezen we boekjes en zingen we liedjes. Samen hebben we de groep 

ingericht. We zetten boekjes op tafel, als ook  verschillende dieren zoals een vlinder, een kip en een 

lammetje. Wij versieren een mooie Paastak.  

Volgende week zullen we eigen paaseieren maken en eieren gaan verven. We vieren alvast Pasen.  

Een liedje die je thuis ook kunt gaan zingen met u(w) kind(eren); 

“Krokus bolletje, 

Kom eens uit je holletje. 

Met je bloempjes paars en geel, 

Op een groene steel.” 

Wist je dat… 

➢ … je thuis heel makkelijk samen bloemen kunt maken? Pak een vork en verschillende kleuren verf en 
stempel zo je bloemen. 

➢ … een kind zelf moet bepalen hoeveel hij/zij eet? Jouw kind leert dan omgaan met het honger gevoel 
en weet wanneer hij/zij vol zit. Wanneer een kind moet eten kan het een nare ervaring krijgen met 
eten. Ook kan een kind, als het structureel meer en vaker eet, de kans op overgewicht vergroten. Eet 
je kind een keer wat slechter? Maak je dan geen zorgen, blijf proberen. Een kind wat levendig is en 
groeit, krijgt genoeg  binnen!  
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://pngimage.net/crocus-png-4/&psig=AOvVaw0sMnkXminzw2CpB2Yb91Pb&ust=1583952159491000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiWyOHHkOgCFQAAAAAdAAAAABAK


 

Peutergroep: 
Allereerst hebben wij een heel leuk nieuwtje!  

Juf Esmé en haar Anne hebben een baby gekregen.  

Een lief klein meisje: Imke!  

 

Willen jullie een kaartje, tekening of cadeautje maken,  

kan dit afgegeven worden op de locatie.  

Wij zullen ervoor zorgen dat dit binnenkort bij juf Esmé bezorgd wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn deze week begonnen met het thema Lente. Wij lezen, zingen ,knutselen en ontdekken dit thema 

samen. We praten over wat er buiten allemaal verandert als het lente wordt. Er komen bladeren aan de 

bomen. Er worden jonge dieren geboren. We gaan ook samen een Paastak versieren en de groep gezellig 

inrichten.  

Ook zingen we dit liedje:  

 

Er liggen bolletjes in de grond, te slapen te slapen.  

Er liggen bolletjes in de grond, overal in ’t rond.  

Wakker worden, wakker worden, alle vogeltjes zingen alle vogeltjes fluiten, zet de bloemetjes buiten! 

 

 

 

 

 

 



 

BSO:  
Afgelopen week hebben we weer mogen genieten van wat meer zomers weer en zijn we er 

lekker op uitgetrokken. Zo is het buitenspeelgoed door groep oranje en groen goed gebruikt. 

Wij hebben de natuur kunnen snuiven middels ons thema wonderzoekers. 

We zijn met groep geel de buurt door gegaan en hebben we het 'ruilen-spel' gespeeld. Wij zijn  

diverse keren het veld/ het park op gaan zoeken met de kinderen.  

Lekker de ruimte in en ontdekken!  

Naast alle buitenactiviteiten hebben de kinderen zich kunnen vermaken met diverse 

knutselactiviteiten en mochten ze een oven demonteren.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


