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Geachte ouder(s), 

Welkom 
Instroomgroep 
Linde Slager stroomt vandaag in in groep 2b. 
We heten haar van harte welkom en wensen 
haar een goede en leerzame tijd toe bij ons op 
school. 

Personeel 
Stagiaire Pieter Zandt 
Vanuit de Pieter Zandt komt onze oud-leerling 
Gelies Huls twee weken (vanaf 16 maart) bij ons 
stagelopen. Zij zit op dit moment in het derde 
jaar op de PZ (Zorg en Welzijn). Het betreft een 
oriënterende stage. Ze zal met name meelopen 
met juf Aaltje en Anne-Myrthe Bouwman 
(stagiaire Hoornbeeck). 

Project 
We mogen terugzien op een goede 
projectweek. Er is veel werk verzet door het 
personeel en de leerlingen. Met uiteindelijk 
prachtig ingerichte lokalen als resultaat.  
De belangstelling op de kijkavond was enorm. 
Fijn om zoveel ouders, grootouders, leerlingen, 
oud-leerlingen, familieleden en andere 
belangstellenden in de school te ontmoeten. 
Hartelijk dank voor uw komst en betrokkenheid! 

Inschrijvingsavond 
5 maart is er de inschrijvingsavond voor nieuwe 
leerlingen. In de bijlage (alleen digitaal) vindt u 
meer informatie over deze avond. Wanneer u 
ouders weet die nog geen kinderen op school 
hebben, maar wel geïnteresseerd zijn, stel ze 
gerust op de hoogte van deze avond. Het betreft 
die ouders van wie hun zoon of dochter tussen 1 
oktober 2020 en 30 september 2021 vier jaar 
wordt óf die door verhuizing in ons 
voedingsgebied komen wonen. 
De avond begint om 18.30u. Van harte welkom! 

Flakstop 
Zes maart is het 76 jaar geleden dat aan de 
Zwarteveenweg (in de Leijen) de Boeing B-17 
‘Flakstop’ werd neergeschoten. Ter herinnering 
aan hen die daar vielen is daar een monument 

opgericht, dat wij als school adopteren. Op deze 
dag willen we daar met de leerlingen van groep 
8 bij stilstaan.  
Meester Westhoff zal eerst het verhaal van het 
neergeschoten vliegtuig vertellen, vervolgens 
worden er bloemen gelegd met aansluiten een 
minuut stilte en het zingen van het Wilhelmus. 
U wordt hiervoor, samen met andere 
belangstellenden, van harte uitgenodigd! De 
bijeenkomst vangt aan om 15.00u. 

Leesfeest 
Het Leesfeest is vorige 
week ook in de 
groepen 1, 2 en 3 
begonnen. 
Het prentenboek 'de 
Gulzige Geit' staat 
centraal in deze 
groepen. 
Heeft u thuis al gehoord over de gulzige geit? 
Geit is gulzig. Ze heeft genoeg van gras.  
Maar als ze besluit eens iets anders te proeven, 
gaat het mis!  
Vooral als ze na het voer van de hond, de kat en 
het varken,  
de planten van de boerin én een van de 
schoenen van de boerendochter, besluit nog iets 
te eten…  

Het Leesfeest gaat ook in de andere groepen 
onverminderd door. 
Het ene boek na het andere boek gaat mee naar 
huis. 
Er zijn zelfs kinderen die de vijf boeken al hebben 
gelezen. 
Een aantal leerlingen uit groep 4 en 5 lezen zelfs 
de boeken van groep 6, 7 en 8 extra. 
Wij zijn erg verrast dat er zo goed wordt gelezen 
door de leerlingen van onze school! 

Ook worden de boeken van de boekenproeverij 
nog steeds gelezen. 
Momenteel zijn er zo'n 50 nieuw aangeschafte 
boeken uit de boekenproeverij bij kinderen thuis. 



Sommige boeken beginnen er al een beetje oud 
uit te zien, dat is een goed teken! 
Voor sommige boeken staan nog veel kinderen 
ingeschreven.  
We hopen dat de boeken daarom zo snel 
mogelijk weer ingeleverd worden na het lezen. 

Het is niet voor niets dat wij de leerlingen zoveel 
mogelijk proberen te laten lezen. 
Want wist u dat is aangetoond dat: 

• lezen zorgt voor een betere concentratie?
• lezen zorgt voor een betere

taalontwikkeling?
• lezen bijdraagt aan de algemene

ontwikkeling?
• lezen de woordenschat vergroot?

Dinsdag 17 maart sluiten wij het Leesfeest af. 
Wij hopen dat alle boeken dan ingeleverd zijn. 

Juf Schoonhoven 

Schoolfotograaf 
Op 17 maart hoopt de schoolfotograaf te 
komen. Opnieuw is er de mogelijkheid om ‘s 
middags een gezinsfoto te maken. Gezien het 
geringe aantal gezinsfoto’s wat in het verleden 
gemaakt werd, is er afgesproken dat er vanaf 
13.15-14.30u gezinsfoto’s gemaakt kunnen 
worden, met het principe wie het eerst komt wie 
het eerst maalt. We hopen hiermee de middag 
voor de fotograaf efficiënter te hebben ingevuld. 

Enquête over ouderavonden 
De ouderavond is een jaarlijks terugkerend 
moment waarop we met u als ouder(s) ons 
bezinnen op een onderwerp. Het is elk jaar een 
zoektocht naar een goed onderwerp en 
passende spreker. We zijn benieuwd naar uw 
ervaringen over de afgelopen ouderavonden, 
maar we willen ook graag weten welke thema’s 
u graag behandeld zou zien.
Door het invullen van deze 5-10 minuten durende
enquête, helpt u ons hier beter zicht op te krijgen!
U ontvangt de enquête vandaag per mail en
deze kan worden ingevuld tot en met vrijdag 13
maart.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Luizencontrole 
Bij de luizencontrole zijn geen luizen 
aangetroffen. Dit betekent niet dat er achterover 
geleund kan worden. Bij eventuele signalen is het 
blijvend nodig om te controleren en dat met 

voorkeur met een metalen kam. Eventuele 
aanwezigheid van luizen melden op school, zodat 
we ook op school gericht actie kunnen 
ondernemen. 

Helpende handen 
Ons is gevraagd om u op de hoogte stellen van 
een bijeenkomst van Helpende handen over 
hoogbegaafdheid. Zie de bijlage (alleen digitaal) 
voor meer informatie! 

Studiedag 
Op 13 mei hebben we als personeel een 
studiedag over onderwijs en ICT. De leerlingen 
zijn deze dag vrij! 

Werkbanken 
Dhr. Huls (opa van Laurens, Ruben en Nathan 
Huls) heeft prachtige werkbanken vervaardigd 
voor school. Nu zijn de oude werkbanken over. 
Wanneer iemand belangstelling heeft, kunt u 
contact opnemen met ondergetekende. 

Biddag 
Woensdag over een week zijn alle leerlingen vrij 
i.v.m. de jaarlijkse biddag. Een dag die onder ons
bekend staat als ‘biddag voor gewas en arbeid’.
Tijdens de gevangenschap van Petrus staat er
van de gemeente ‘…; maar van de gemeente
werd een gedurig gebed tot God voor hem
gedaan.’ (Hand. 12: 5b) We wensen u allen,
samen met de leerlingen, zo’n gezegende biddag
toe.

Belangrijke data 
5 maart – inschrijvingsavond 
6 maart – herdenking Flakstop – met leerlingen 
gr. 8 vanaf 15.00u 
11 maart – Biddag 
17 maart – schoolfotograaf 
17 maart – ledenvergadering Schoolvereniging 
18 maart – Boomfeestdag groep 8 
20 maart – Nationale pannenkoekdag groep 5 
2 en 7 april – contactavond 
9 april – rapport mee 
Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om 
contact op te nemen met de school. 
Voor alle data geldt: bij leven en welzijn. 

Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel, 
D.J. Koppelman




