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Beste ouders,
Nog een paar dagen en dan is het voor uw kind(eren) en ons team twee weken lang
meivakantie. Op dit moment is het advies om niet naar het buitenland te reizen tot en met 15
mei 2021, tenzij noodzakelijk. Alle landen hebben kleurcode oranje of rood. Als een
medewerker of ouders en kinderen toch naar een gebied met code rood of oranje afreizen, is
het gevolg dat bij terugkeer de quarantainemaatregel geldt en dat de medewerker, ouders en
kinderen gedurende die tijd niet fysiek naar school mogen komen.
De afgelopen weken waren er om verschillende redenen veel afwezige leerkrachten in ons
team. Het is fantastisch dat we dit tot nu toe elke keer intern hebben kunnen opvangen.
Hierdoor hebben we de kinderen goed onderwijs kunnen bieden en konden de kinderen naar
school. Als vervanging niet meer lukt, kunnen wij geen klassen verdelen, maar moet de klas
helaas thuisblijven. Houd daarom goed uw Parro in de gaten rond 8 uur in de ochtend.
De IEP Eindtoets voor groep 8 is achter de rug. De leerlingen hebben hier de afgelopen week
twee ochtenden heel serieus en hard aan gewerkt; toch best weer een spannend moment. Wij
verwachten in de week na de meivakantie de uitslag en zullen die dan doorgeven aan de
leerlingen en de ouders van groep 8.
Na de meivakantie gaan we in aangepaste vorm met de bovenbouw op kamp en we zijn druk
bezig om ook voor de onder- en middenbouw een schoolreisje te organiseren. We proberen
binnen alle kaders en maatregelen zoveel van het normale programma door te laten gaan.
Voor nu allemaal een hele fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,
Fedor de Groot

Belangrijke data & afspraken
Zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei
Meivakantie
Woensdag 19 mei
Schone hoofden dag
Woensdag 19 mei t/m vrijdag 21 mei
Schoolkamp BB
Maandag 24 mei
2e Pinksterdag
Vrijdag 28 mei
Informatieochtend 2- en 3-jarigen online
Maandag 31 mei
MR vergadering
Aanvang 19.30 uur

Onderbouw
Door Liesbeth Bouwma
Er zijn veel kosmische lessen gegeven de afgelopen maand. Zoals altijd was er veel aandacht
voor de seizoenen en wat er in de natuur verandert in de verschillende seizoenen. In veel
klassen kwam een bak met kikkerdril waar inmiddels dikkopjes
in rondzwemmen. Het is zo mooi om te zien hoe de kinderen 's
ochtends bij binnenkomst meteen bij deze bak staan te kijken
en zich verwonderen over de metamorfose.
Ook zitten we midden in ons feestthema. Hierbij is er aandacht
voor Nederlandse feesten en voor feesten uit andere culturen.
Afgelopen vrijdag vierden we Koningsdag waar de geschiedenis
van deze dag centraal stond. Het commando-spel met
prinsessendag-spelletjes was een groot succes. Deze week
krijgen de kinderen een les over de Ramadan en het Suikerfeest. Als afsluiting vieren we
juffendag. Heel toevallig, maar op woensdag 19 mei zijn alle juffen van de onderbouw tegelijk
jarig! Via de Parro-app komt binnenkort meer informatie.

Middenbouw
Door Mischa van der Zon
Het gaat goed met en in de middenbouw.
Hoewel het op zich jammer is dat de klassen niet meer gemixt kunnen spelen op het plein,
heeft dit ook positieve kanten. Zo spelen de kinderen leuk samen, waarbij er creatieve spellen
ontstaan en de kinderen een nog betere band met elkaar opbouwen dan ze al hadden. Ook bij
de overblijf is het buiten rustiger, met minder akkefietjes onderling.
We zijn weer heel serieus met de KOO lessen aan de slag. We maken
appelmoes van buitenbeentjes, koken soep om voedselverspilling tegen te
gaan, ruimen op in het Oosterpark en op het schoolplein om te voorkomen
dat er meer plastic soep ontstaat, en vergroten zo de bewustwording bij
de kinderen. Gezien de mooie reacties die we terugkrijgen van de kinderen
op deze lessen lukt dat aardig! Bij ons in de klas nemen de kinderen bij het
pauzehapje alleen nog maar bakjes en bekers mee in plaats van
drinkpakjes en plastic zakjes, bijzonder om mee te maken.

Liesbeth Vos bedenkt vanuit huis de mooiste lessen voor ons, die wij vervolgens met veel
plezier en inzet geven. Alle middenbouwcollega's zijn trots op de kunstwerken die de kinderen
naar aanleiding van deze lessen produceren, en we roepen elkaar dan ook regelmatig de klas in
om aan elkaar te laten zien wat Marietje of Jantje nou weer voor moois gemaakt heeft!

De kinderen hebben zo goed
opgeruimd dat ze zelfs op AT5 zijn
genoemd

Bovenbouw
Door Anne Niemeijer
Ondanks Covid proberen we alles zoveel mogelijk te laten doorgaan. Zo zijn we heel druk met
de voorbereidingen van het kamp. Het wordt wel even wennen dat alle klassen in hun ‘eigen
klassenbubbel’ moeten blijven, maar we hebben ons programma er helemaal op aangepast en
we zijn allang blij dat we kunnen gaan! We slapen dit keer niet in tenten. Over het welbevinden
hiervan zijn de meningen verdeeld. De kinderen vinden het fijn dat je niet ’s nachts met je
slippers over het soms modderige terrein naar het
toilet hoeft te lopen en met een muts op hoeft te
slapen, omdat het zo koud is. Maar er zijn ook
kinderen die het juist heerlijk vinden in een tent
omdat ze het zo knus vinden met hun klasgenoten.
Dit jaar slaapt iedereen in een stapelbed. We zijn
nu al benieuwd of er plannen zijn om over te lopen,
want dat zal lastig worden, omdat de leerkrachten
een heel goed zicht op de kamers hebben.
De achtste groepers hebben de IEP toets gemaakt. Deze is nu opgestuurd en wordt nagekeken.
We hopen na de meivakantie de uitslag hiervan te ontvangen.
Om de twee weken heeft de bovenbouw een muziekles, waar heel wat wordt afgezongen en
geoefend met het slaan van ritmes op grote plastic emmers.
De zesde groepers gaan om de week naar de schooltuinen en hebben van alles en nog wat
gezaaid. Na de meivakantie zullen ze hun ogen uitkijken als ze zien hoe alle plantjes zijn
gegroeid. En misschien kunnen ze zelfs al wat oogsten!

Tuin
Door Jitske Hallema
De binnentuin bloeit. Er is veel geplant en er broeden koolmeesjes. De kikkertrek naar de vijver
is begonnen. Alle kleuters en middenbouwers hebben zich uitgebreid laten verwonderen door
het feestje van de vele kikkers en salamanders in de schoolvijver.
Er zijn kikkers gered die hun winterslaap in de zandbak of in de groenstrook bij de
parkeerplaats hadden gedaan. Ook de bovenbouw mocht zich tijdens het helpen aan het
onderhoud lekker laten afleiden door het leven in de vijver. Welverdiend, want er is door een
aantal bovenbouwers hard gewerkt om dit feestje mogelijk te maken
De vijver was in maart 5 °C, veralgd en had PH 4. Geen fijne plek voor kikkers. Hoe moest dat
nou met het kikkerdrilproject in de middenbouw klassen? Gelukkig had Geerthe een warmere
vijver met heel veel kikkerdril.
Voor de opwarming van de schoolvijver moesten we geduld hebben. Maar onderzoekjes doen,
algen uit de vijver draaien, de waterbeestjes die meekomen bevrijden en de PH elke week een
beetje verhogen om het water weer gezond te maken (er kon zelfs schoon water met eten aan
de klassekikkervisjes worden uitgedeeld) is natuurlijk best heel leuk als het dit vrolijke resultaat
oplevert.

