
  
  

 

  

Nieuwsbrief april 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Eindelijk kunnen we als school weer echt open en mogen ouders weer de school binnen en 
kunnen we activiteiten uitvoeren. Helaas hebben we nog wel steeds wat afwezigheid van 
teamleden en leerlingen, maar laten we hopen dat we daar steeds minder last van zullen 
hebben. Wij hopen dat u met plezier de nieuwsbrief zult lezen. 

 

Agenda  

 

 

 

 

  

donderdag 7 april 2022 maandag 9 mei 2022  
  Studiemiddag I De leerlingen om 12:00u. vrij!   Eerste schooldag na de meivakantie!  

vrijdag 15 april 2022 
   Goede vrijdag I Leerlingen vrij! 

dinsdag 17 mei 2022 
   15:00u. OOW-café W&T voor het team Verjaardagen 

Hieperdepiep hoera! Gefeliciteerd! Wij wensen jullie een fantastische verjaardag! 

maandag 18 april 2022 donderdag 26 mei 2022 donderdag 14 april 2022 vrijdag 22 april 2022 
  Tweede paasdag I Leerlingen vrij!     Hemelvaart I Leerlingen vrij!  Jacey-Lynn uit groep 6 is jarig!  Joren uit groep 7 is jarig! 

vrijdag 22 april 2022 vrijdag 27 mei 2022 woensdag 20 april 2022  
  Koningsspelen   Dag na hemelvaart I Leerlingen vrij!  Willemijn uit groep 6 is jarig!  

woensdag 27 april 2022 
 Koningsdag I Leerlingen vrij! 
 Start meivakantie! 

maandag 30 mei 2022 
 Start Cito E-toetsen 

  

    



   
  

 

 
 

Oekraïne  
Iedere dag zien we de vreselijke beelden op tv en lezen we de 
berichten in de krant en vragen we ons af wat we kunnen doen voor 
de bevolking van de Oekraïne. Overal in Nederland zijn acties gestart. 
Vanuit school hebben we onlangs ook een actie ondersteund en 
hebben de oudere leerlingen door het dorp gelopen en lege flessen 
opgehaald. Wij willen alle leerlingen, ouders en dorpsbewoners 
danken voor al die spullen die er zijn binnengekomen. De 
personeelskamer lag vol. Alle goederen zijn in een container naar de 
grens van Polen en Oekraïne gebracht en hopelijk hebben we 
daarmee in ieder geval iets kunnen betekenen voor de mensen uit 
Oekraïne.  
 

Rapporten 
De afgelopen periode hebben we goed nagedacht over een andere 
vorm van rapporten. We willen graag een rapport vormgeven waarbij 
meer ruimte is voor eigen inbreng van leerlingen en de voortgang 
zichtbaar wordt. Het rapportfolio is echter nu nog niet geheel gereed. 
Voor deze tussenliggende rapportage gebruiken we deze keer een 
tussenoplossing. Aan het eind van dit schooljaar ontvangen de 
leerlingen voor het eerst het nieuwe rapport.  
 

Ouders in school 
Nu ouders gelukkig de school weer in mogen komen zouden we 
graag weer met bibliotheek ouders willen werken. Mocht u 
belangstelling hebben om één keer in de week te helpen, wilt u dan 
zo vriendelijk zijn dit door te geven. Ook leesouders of kookouders 
zijn welkom! 
 

Gewijzigd testbeleid 
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 
om twee keer per week preventief een zelftest te doen vervalt. Wel 
blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Tot 1 juni blijft 
het mogelijk om hiervoor zelftesten aan te vragen, zowel voor 
leerlingen als voor personeelsleden. 
 

 
 
 

Bovenbouw  
Op 9, 10 en 11 mei 2022 is het schoolkamp voor groep 6 tot en met 
8. Naast activiteiten voor de groepsvorming is er ook aandacht voor 
culturele activiteiten.    
 

Naast de meerdaagse schoolreis zullen de leerkrachten, evenals 
vorig schooljaar, een speciale dag, avond en nacht organiseren 
speciaal voor groep 8. Waarschijnlijk vrijdag 8 juli. 
 

Schoolfotograaf  
Op 10 maart is de schoolfotograaf geweest en u heeft de 
schoolfoto’s ondertussen kunnen bestellen. 
 

Website van de maand 
De website van de maand is: 
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/  
 

Om alvast te noteren 
Nu we eindelijk ook weer andere activiteiten kunnen organiseren 
hebben we, samen met de OR, besloten om aan het eind van het 
thema “Kunst” een mooi schoolfeest te organiseren. Het thema van 
het feest is "Kunst is een feest”. De komende periode zullen we 
hiervoor met elkaar een draaiboek samenstellen. Het feest is 
gepland op vrijdag 24 juni van 17.00 uur tot 20.00 uur. Als 
reservedatum houden we vrijdag 1 juli aan. U kunt de datum vast in 
de agenda zetten. Wij nodigen alle ouders, leerlingen, opa & oma’s 
uit op het feest en ook buurtbewoners zijn welkom. Naast het 
gezellig met elkaar zijn is ook een doel om geld bijeen te krijgen 
t.b.v. het toekomstige schoolplein.  
 

 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Op dinsdagavond 8 maart heeft de MR weer bij elkaar gezeten.  
We hebben verschillende punten besproken, zoals de eventuele 
overstap van Snappet naar lesmethodes, het fruitbeleid op school, 
zichtbaarheid van de leerkrachten en het voorzitterschap van de MR. 
Heeft u vragen voor de MR kunt u mailen naar mr.opdesch@oow.nl.  
 

Ouderraad (OR) 
Begin maart hebben de leden van de OR vergadert met Bas, juf Leonie 
en Juf Nicole. Fijn om weer met elkaar te zitten. Misschien nog even 
goed om te vermelden wie er allemaal in de OR zitten: 
 

 Willem Habing - voorzitter 
 Deana Zwiers - penningmeester 
 Harry kiers - lid 
 Gert Huls - lid 
 Arjan Schuring- lid 
 Ellen Scheper - lid 

 

Mochten ouders vragen/opmerkingen hebben kun je altijd bij één van 
ons terecht. 
 

De paaseitjes actie zit eraan te komen, de kinderen krijgen binnenkort 
een inschrijflijst mee. De kinderen kunnen weer met de lijst langs bij bv 
ooms/tantes, buurman/buurvrouw, opa's/oma's etc. We hopen op een 
mooie opbrengst! 
 

Inmiddels heeft het schoolteam een accommodatie gevonden voor de 
schoolreis van groep 6, 7 en 8. Begin april gaat het schoolteam samen 
met ons om tafel om samen een mooi programma neer te zetten voor 
de kinderen. Nu maar duimen voor prachtig weer! 
 

Pasen is eerst aan de beurt en het idee is om een paasbrunch te 
houden met de kinderen op school. Verdere informatie volgt nog 
vanuit het team. 
 
 

 


