
 

Nieuwsbrief 6 16 februari 2018 
     

 

INHOUDSOPGAVE 

Voorwoord 

Groep 1(fase 1-2) 

Groep 2 (fase 3-4) 

Groep 3 (fase 5-6) 

Groep 4 (fase 7-8 )- groep 5a 
HB 4-5 

HB 6 

Groep 5b-6 

Groep 7-8 

HB 7 

HB 8 

Meesters- en juffendag 
 
 

 

Agenda 

Ma  19 02 Definitief advies groepen 8 

 Di  20  02  Definitief advies groepen 8  

Do  22  02 Muzikale workshops HB 5 en 6 

 Vr  23 02 Meesters- en juffendag 

26-02-2018 t/m 11-03-2018 voorjaarsvakantie 

Di  13 03 Oudergesprekken in de 

middag groep 1 t/m 7 

Wo  14 03 Staking; 

Studiedag Stichting Klasse; 
leerlingen vrij  

Do  15 03 Oudergesprekken in de avond 
groep 1 t/m 7 

Vr  16 03 Concertgebouw alle groepen 3 

en 4   

Vr  16 03 NME HB 7 

 Do  22 03 Lijnbaltoernooi groepen 5 en 6 

Vr  23 03 Toneel groep 3 

Vr  23 03 Muzikale workshops groepen 5 

en 6  

Do  29 03 Concertgebouw groepen 7 en 
8 

Do  29 03 Nieuwsbrief 7 
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Voorwoord 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Vandaag nemen de leerlingen de resultaten van het afgelopen half jaar 

mee naar huis in hun rapport. De afgelopen maanden hebben de 
leerlingen geweldig hun best gedaan met de methode gebonden toetsen 

en daarna natuurlijk de afgelopen weken met de Cito LOVS toetsen. 

Methode gebonden toetsen zijn toetsen die een uitgeverij bij haar 

methode levert. Deze toetsen controleren na ieder onderdeel (hoofdstuk, 

blok, thema) in welke mate de leerling de aangeboden kennis en 

vaardigheden uit de methode beheerst. 

De uitkomsten van de LOVS-toetsen geven een beeld van het niveau van 

leerlingen. We meten niet of een leerling een specifiek doel wel of niet 

beheerst, maar de algemene toepasbaarheid van vaardigheden van de 
leerling in vergelijking met andere leerlingen uit heel Nederland die in 

hetzelfde jaar zitten. De LOVS-toetsen zijn in eerste instantie bedoeld als 

signaleringsinstrument: welke leergebieden en welke leerlingen vragen 

om extra aandacht? Sommige toetsen hebben ook diagnostische 

mogelijkheden om bijvoorbeeld vast te stellen of er specifieke 

onderdelen van een leergebied zijn waarop een leerling uitvalt. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangehaald zijn we als school druk 

bezig met Opbrengstgericht Passend Onderwijs. De LOVS-toetsen maken 

we om de opbrengsten van het onderwijs te meten. Met meetgegevens 
kan de school laten zien dat haar inspanningen effect hebben. Verder 

kan het team dankzij de toets resultaten beter onderwijs op maat 

aanbieden, bijvoorbeeld door leerlingen extra ondersteuning of uitdaging 

aan te bieden en door gerichte verbeteracties in te zetten.  

 

Ook deze maand hebben we weer vrolijk nieuws. Ook bij juf Marloes S., 

de leerkracht bewegingsonderwijs, is de ooievaar ondertussen langs 

geweest. Zij is bevallen van een mooie zoon: Kai. Wij wensen haar veel 

geluk en plezier toe! 
 

                 
 

Helaas gaat het met meester Niels M. nog niet goed. Na een paar weken 

rust heeft hij geprobeerd de draad weer op te pakken, jammer genoeg 

had hij nog veel last. We hopen dat we hem na de vakantie weer kunnen 

begroeten! 

 

Geniet van alle overige berichten in de Nieuwsbrief en vanaf eind 

volgende week van een heerlijke vakantie van twee weken! 
 

Eelco Kosterman. 

 

naar Inhoudsopgave 
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Verjaardagen 

FEBRUARI   Groep  

19 Shreya  Gr.6 

20 Noah HB 8 

22 Pim   Gr.3 

23  Gieske  Gr.1 

24 Robbe  HB 8 

24 Carina  Gr.5b 

24 Anouk  Gr.7 

26 Anne Maaike Gr.8 

28 Lois Gr.7 

MAART  Groep  

2 Craig  Gr.3 

3 Asrar Gr. 4 

4 Maud  HB 8 

7 Jurre HB 5 

11  Nout Gr.1 

15 Senna HB 5 

17 Ninthe  Gr. 3 

19  Stan  HB 8 

20 Siem  Gr. 2 

22 Seb  Gr. 1 

23 Linde  Gr. 5a 

 

 

 

 
 

 

 

Groep 1 (fase 1-2) 
 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Thema Noordpool en Zuidpool 

We hebben het thema Noordpool en Zuidpool afgerond. De leerlingen 

waren erg enthousiast over het thema met hun eigen iglo en de ijsberen 

en pinguïns. 

 

Thema dinosaurussen 

Na het thema 
Noordpool en 

Zuidpool was het 

tijd voor het thema 

dinosaurussen. De 

kinderen vinden 

het fantastisch en 

sommigen ook wel 

een beetje 

spannend. Er 
worden veel dino’s meegebracht voor de thematafel in de klas. Fijn! 

Samen met de leerlingen hebben we een dinosaurusmuseum gemaakt en 

vult de souvenirwinkel zich steeds meer met zelfgemaakte kunstwerken. 

Natuurlijk hebben we 

het dan ook over 

archeologen. Wat 

doen zij precies en 

wat hebben zij met 

dinosaurussen te 
maken. Daarnaast 

gaan we aan de slag 

met vulkanen. Hoe 

ziet een vulkaan 

eruit? Hebben we ook 

vulkanen in 

Nederland?  

 

 
Honderddagenfeestje 

Hier keken de kinderen al heel lang naar uit. Op vrijdag 26 januari was 

het dan zover. 

We zaten 100 

dagen op 

school. Veel 

leerlingen 

kwamen 

verkleed. We 
hebben 

allerlei 

activiteiten 

ondernomen 

met ‘100’

 

KUVO-voorstelling ‘Meneer Bork zoekt een woord’ 

Vrijdag 9 februari was het tijd voor de KUVO-voorstelling Meneer Bork zoekt een woord in het Baken. De acteur Gustav 

Borreman, onder andere bekend van de series Soof en Penoza, speelde meneer Bork. Het was een voorstelling met veel 

interactie tussen de spelers en de leerlingen waarin de kinderen op zoek moesten naar nieuwe woorden. De kinderen hebben 

ervan genoten. 
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Wat staat ons te wachten? 

Juffen- en meestersdag 
Alle ouders hebben inmiddels een mail ontvangen met de uitnodiging voor de juffen-en meestersdag op vrijdag 23 februari. 

In de uitnodiging is alle informatie terug te lezen. 

 

Voorjaarsvakantie 

Van maandag 26 februari tot en met vrijdag 9 maart kunnen we heerlijk gaan genieten van twee weken voorjaarsvakantie 

 

Oudergesprekken 

De oudergespreken vinden plaats op dinsdagmiddag 13 maart en donderdagavond 15 maart. T.z.t. ontvangt u een 

uitnodiging via de mail om u voor één van de momenten in te schrijven. 
 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Vrijdag 23 februari Juffen- en meestersdag X 

Maandag 26 februari t/m vrijdag  

9 maart 

voorjaarsvakantie X 

Dinsdagmiddag 13 maart  oudergesprekken X 

Woensdag 14 maart Studiedag Stichting Klasse Kinderen vrij 

Donderdagavond 15 maart Oudergesprekken X 

 
 

Claire 

 

naar Inhoudsopgave

 

 

Groep 2 (fase 3-4) 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 
Thema Noordpool en Zuidpool  

We hebben het thema Noordpool en Zuidpool afgerond. De leerlingen waren erg enthousiast over het thema met de ijsberen 

en de pinguïns.  

 

Thema dinosaurussen 

Na het thema Noordpool en Zuidpool was het tijd voor het thema 

dinosaurussen. De leerlingen zijn laaiend enthousiast over dit thema. Er 

worden veel boeken, knuffels en andere materialen meegebracht voor de 

thematafel in de klas. Fijn! Samen met de leerlingen hebben we een 
dinosaurusmuseum in elkaar geknutseld en een heuse souvenirwinkel 

ingericht. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met vulkanen. Hoe ziet een 

vulkaan eruit? Hebben we ook vulkanen in Nederland? En we hebben een 

natuurlijk een vulkaanuitbarsting nagebootst.  

 

Honderddagenfeestje 

Op vrijdag 26 januari was het honderddagenfeestje! Veel leerlingen 

kwamen verkleed. We hebben allerlei activiteiten ondernomen met ‘100’. 

De leerlingen kwamen met steeds meer leuke en interessante en soms ook 
ingewikkelde ‘100’ ideeën.  

 

KUVO-voorstelling Meneer Bork zoekt een woord 

Vrijdag 9 februari was het tijd voor de KUVO-voorstelling Meneer Bork 

zoekt een woord. We zijn naar het Baken gelopen om deze voorstelling te 

mogen aanschouwen. Het was een voorstelling met veel interactie tussen 

de spelers en de leerlingen. We hebben erg genoten.  
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Rapport 
Vandaag hebben de leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar meegekregen.  

 

Wat staat ons te wachten? 

 

Juffen- en meestersdag 

Alle ouders hebben inmiddels een mail ontvangen met de uitnodiging voor de juffen-en meestersdag op vrijdag 23 februari. 

In de uitnodiging is alle informatie terug te lezen.  

 

Voorjaarsvakantie 
Van maandag 26 februari tot en met vrijdag 9 maart kunnen we gaan genieten van de voorjaarsvakantie om daarna weer 

met frisse moed van start te gaan. 

 

Oudergesprekken 

De oudergespreken vinden plaats op dinsdag 13 maart in de middag en donderdag 15 maart in de avond. T.z.t. ontvangt u 

een uitnodiging via de mail om u voor één van de momenten in te schrijven. 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Vrijdag 23 februari Juffen- en meestersdag x 

Maandag 26 februari t/m 

vrijdag 9 maart 

Voorjaarsvakantie x 

Dinsdagmiddag 13 maart Oudergesprekken x 

Woensdag 14 maart Studiedag stichting 

klasse 

Leerlingen vrij 

Donderdagavond 15 

maart 

Oudergesprekken x 

 

Priscilla en Petra 
 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Groep 3 (fase 5-6) 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 
Lezen 

We hebben inmiddels alle letters geleerd en richten ons nu vooral op het verhogen van het leestempo en de verschillende 

leesproblemen, zinnen/woorden en teksten die de kinderen gaan lezen worden steeds wat lastiger en uitgebreider. Ook gaan 

we steeds meer in op het leesbegrip, dus waar ging het nou eigenlijk over? 

 

Door veel leeskilometers te maken, moeten de kinderen hun leestempo verhogen. Leest u thuis ook nog regelmatig met uw 

kind? 

 

Cito's. 
De afgelopen weken hebben we in de groep verschillende cito's afgenomen.  

• spelling  

• rekenen en wiskunde 

• DMT (drie- minuten-toets: hoeveel woorden kan 

een kind al lezen binnen één minuut, op deze 

manier kunnen we het leestempo van de kinderen 

bepalen) 

• Avi-toets (aan de hand van deze toets bepalen we 

het leesniveau van de kinderen) 

De uitslagen van deze toetsen zult u als bijlage vinden het 

komende rapport van uw kind. 
 

 

Oudergesprekken 

Op dinsdagmiddag 13 maart en donderdagavond 15 maart 

hebben we weer oudergesprekken. Via schoolinfo zult u daar 

binnenkort weer een uitnodiging voor krijgen. 

Een aantal ouders hebben we onlangs al gesproken bij de 

rapporten, deze ouders hoeven zich niet in te schrijven. 

 
 

Toneel 

Groep 3 is binnenkort aan de beurt om een 

toneelvoorstelling te verzorgen, waar u als ouders van harte 

welkom bent om te komen kijken. 
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De datum van deze voorstelling is echter anders dan u op de jaarkalender heeft zien staan, omdat we gewisseld hebben met 

groep 4. 
Onze voorstelling zal plaatsvinden op vrijdag 13 april en niet zoals in de jaarkalender staat op vrijdag 23 maart, dus noteer 

het vast in uw agenda! 

 

 

Concertgebouw 

De kinderen van groep 3 en 4 gaan op vrijdag 16 maart naar de voorstelling 'Sofie en de mannetjes' in het concertgebouw in 

Amsterdam. We zullen dit bezoek in de groep gaan voorbereiden aan de hand van 6 verschillende liedjes. 

We zijn voor deze dag nog op zoek naar hulpouders, lijkt u het leuk om mee te gaan stuur dan een mail naar 

linda@andersenschool.eu.  
 

We gaan deze dag met de bus richting Amsterdam, de juiste tijden zullen we u nog doorgeven. 

 

Wat staat ons te wachten? 

 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Vrijdag 23 februari Meesters- en juffendag X 

Maandag 26 februari t/m vrijdag 9 

maart  

voorjaarsvakantie X  

Dinsdag 13 maart  Oudergesprekken in de middag X 

Donderdag 15 maart  Oudergesprekken in de avond X  

Vrijdag 16 maart Bezoek concertgebouw Ja, inschrijven via 

linda@andersenschool.eu  

 

 

Linda en Marloes 

 

naar Inhoudsopgave 
 

 

 

Groep 4 (fase 7/8) - Groep 5a 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

 

Groep 5 muziekcursus 

Op 25 januari heeft groep 5, samen met de andere groep 5/6 een muziekworkshop gehad van de KUVO. Zij hebben kennis 
gemaakt met verschillende instrumenten en tussendoor hebben ze ook een dramaworkshop gehad.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project A1: kapitalen maken 
Zowel in groep 4 als groep 5 zijn we op dit moment bezig met een geschiedenisproject. In groep 4 hebben we het gehad over 

de periode waarin papa/mama en opa’s/oma’s hebben geleefd, in groep 5 zijn we druk bezig met de Middeleeuwen. We 

hebben onder andere geleerd dat de monniken konden schrijven vroeger en dat zij de hoofdletters aan het begin van de zin 

heel mooi versierde. Dit hebben wij ook geprobeerd: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:linda@andersenschool.eu
mailto:linda@andersenschool.eu
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Schrijver in de school 

Op 2 februari hadden we een schrijver in de school! Marte Jongbloed kwam vertellen over haar boeken die zij had 
geschreven. Ze kon erg goed voorlezen en had allerlei leuke filmpjes met tips en trucs voor de kinderen. Het was een leuke 

middag! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wat gaan we de komende tijd doen? 

 

Concertgebouw 

Op 16 maart (vrijdag na de vakantie) zal groep 4 naar het concertgebouw gaan, samen met HB4 en groep 3. Juf Esther zal 

de leerlingen die vrijdag begeleiden in het concertgebouw, maar we hebben ook hulp van ouders nodig. Vindt u het leuk om 

mee te gaan naar het concertgebouw? Mail dan naar anouk@andersenschool.eu.  
 

Juffen- en meestersdag 

Op 23 februari aanstaande is het weer juffen- en meestersdag. Op deze dag vieren wij onze verjaardagen! De uitnodiging 

heeft u vorige week via de mail ontvangen, het thema dit jaar is: de Middeleeuwen! Ik ben benieuwd hoe alle kinderen 

verkleed zullen komen. We gaan er een leuke dag van maken met zijn allen!  

 

Voorjaarsvakantie 

Na de juffen- en meestersdag is het voorjaarsvakantie. Op maandag 12 maart zien wij de leerlingen graag weer op school.  

 
Toneel 

Op 23 maart is het zover! Ons toneelstuk! Dit jaar zullen wij ‘Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer?’ laten zien. 

We hebben deze week de film al gekeken en zijn druk bezig met het oefenen van de liedjes. Het script is bijna af, zodra deze 

af is en de rollen verdeeld zijn, krijgen de leerlingen het script mee naar huis om te oefenen.  

 

Oudergesprekken  

Op 13 en 15 maart zijn er weer oudergesprekken. Binnenkort zult u een uitnodiging hiervoor ontvangen, u kunt zich weer 

inschrijven via MijnSchoolInfo. De gesprekken op 13 maart vinden ’s middags plaats, op 15 maart zijn de gesprekken ’s 

avonds.  
 

Lijnbaltoernooi groep 5  

Op 22 maart heeft groep 5 een lijnbaltoernooi om 9 uur bij de regenboogschool. Tegen die tijd krijgt u meer informatie over 

eventuele begeleiding en wat er allemaal mee moet naar het lijnbaltoernooi.  

 

 

Priscilla en Anouk 

 

naar Inhoudsopgave 

 
 

HB 4-5 

 

De weken vliegen voorbij, de rapporten zijn meegegeven en het is bijna vakantie. Afgelopen periode zijn we druk geweest 

met alle toetsen maar hebben we ook genoeg andere leuke dingen gedaan! 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Davinci 
We hebben het thema 'het leven in en rond het water' afgesloten met fantastische presentaties van de kinderen van hun 

eindproduct. Ze hadden verschillende opdrachten gekregen rond het thema. Er moest een oplossing worden bedacht voor een 

probleem. Bijvoorbeeld een pantser ontwikkelen voor een weekdier. Daarvoor werd er eerst informatie opgezocht over een 

bepaald weekdier en daarna ook over pantsers. Vervolgens werd samen bekeken wat het beste pantser zou zijn. 

Deze week zijn we gestart met een nieuw thema, namelijk 'het leven op het land'. We hebben het over de tijd van de eerste 

dieren op het land, over de ontwikkeling van de werelddelen en het landschap. Goede tips, ideeën of materialen zijn weer van 

harte welkom. Bekijk ook de site www.davincivoorthuis.nl eens voor ideeën om ook thuis bezig te zijn met dit thema.  

 

 

mailto:anouk@andersenschool.eu
http://www.davincivoorthuis.nl/
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Bouwwerk 

 
 

Even heerlijk met de Kapla spelen levert een mooi groepswerk op! 

 

Voorleesontbijt en schrijver in de school 

Tijdens het voorleesontbijt heeft Ineke Koopmans bij 

ons in de klas voorgelezen, terwijl wij ook genoten van 

een versnapering. 

Een week later kwam de schrijver in de school. Marte 

Jongbloed heeft ons meegenomen in de wereld van 
Herre. Herre heeft een overbezorgde moeder en een 

vreemde buurman waarmee hij allerlei avonturen 

beleeft. In de klas zijn wij het eerste boek over Herre 

aan het lezen met elkaar. Een aantal kinderen zijn thuis 

begonnen in het tweede deel. Leuk dat jullie ouders hier 

ook enthousiast in mee gaan! 

 

Lonneke 

Vorige week is Lonneke begonnen met haar stage in de groep. Lonneke studeert aan de PABO en is eerstejaars. Iedere 
donderdag is zij aanwezig. 

 

Boekbespreking 

De kinderen hebben een blad mee naar huis gekregen over de boekbespreking. We hebben dit op school met elkaar 

besproken en door genomen. Ik heb de opdracht gegeven dat alle kinderen voor de vakantie thuis ook even het blad 

doornemen zodat wanneer ze nog vragen hebben die voor de vakantie kunnen stellen. Op de brief hebben de kinderen ook 

zelf geschreven wanneer hij/zij aan de beurt is.  

 

Kanjertraining 
Zoals jullie in de ouderinfo hebben kunnen lezen hebben we in leskern zes besproken hoe je goede vragen aan elkaar stelt en 

gesprekstechnieken geoefend. We stimuleren om met elkaar te praten in hele zinnen en dit op een vriendelijke manier te 

doen. Daarnaast hebben we vorige week vrijdag een venndiagram gemaakt over plagen en pesten. We zijn er met elkaar 

achter gekomen dat iemand pijn doen als pesten wordt ervaren. Vaak plagen wordt pesten. 

De kinderen krijgen bij de kanjertraining mee dat ze vooral op hun eigen gedrag moeten letten. Zij zijn een witte pet en wat 

een ander doet is haar/zijn probleem. Dat moet je proberen op te lossen, negeren of samen met iemand (maatje of 

volwassenen) oplossen. Het terug doen is geen oplossing. 

 

Minivakkendag 
Als ware onderzoekers hebben we een 

onderzoek gedaan naar kleuren. Door 

onderzoek te doen hebben we 

onderzocht wat de primaire kleuren zijn, 

wat ontmengen is en wat er gebeurd 

wanneer je primaire kleuren gaat 

mengen, en met welke secundaire 

kleuren je verder kan mengen. 

Nu zijn we een nieuw onderzoek gestart 
en doet iedere leerling een individueel 

onderzoek naar een land om daar 

vervolgens een PowerPointpresentatie 

van te maken.  

 

 

Wat staat ons te wachten? 

Concertgebouw 

Groep 4 gaat op 16 maart naar het concertgebouw in Amsterdam. We gaan daar een tijdreis beleven met de mannetjes van 

de tijd. In de klas en muzieklessen zullen wij ons voorbereiden op dit bezoek. We gaan met de bus naar het concertgebouw 
toe. We zoeken ouders die het leuk vinden om met ons mee te gaan. Hoeveel ouders (of ouder) er mee kunnen is nog niet 

bekend maar wanneer u kan dan hoor ik het graag. Ik laat dan zo snel mogelijk weten definitief weten of u mee kan.  

 

Voortgangsgesprekken  

Op dinsdagmiddag 13 maart en donderdagavond 15 maart vinden de voortgangsgesprekken plaats. U zult een uitnodiging via 

mijnschoolinfo ontvangen om in te schrijven.  

 

Juffen en meesters dag 

Op 23 februari staat er een groot feest gepland, namelijk juffen- en meestersdag. U heeft de uitnodiging ontvangen van de 
commissie. Iedereen mag verkleed komen. De dag zal gevuld zijn met leuke activiteiten!  

 

Lijnbaltoernooi 

Op 22 maart heeft groep 5 lijnbaltoernooi. Het is in de gymzaal aan het Kallameer dus we gaan er lopend naar toe. We 

beginnen om 9 uur tot 10.40 uur. Supporters zijn van harte welkom!  

 

Datum activiteit ouderhulp 

23 februari Juffen- en meestersdag - 

16 maart Concertgebouw groep 4 Graag opgeven 
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13 en 15 maart voortgangsgesprekken Graag inschrijven 

14 maart Studiedag Stichting Klasse Leerlingen vrij  

22 maart Lijnbaltoernooi groep 5 Supporters van harte welkom 

 

Bij vragen of opmerkingen kunt u mij even aanschieten op het plein om 14:15 uur, mailen voor een afspraak of bellen na 

schooltijd.  

 

Vriendelijke groet,  

Esther 

 

naar Inhoudsopgave 
 

 

HB 6 

 

Nog maar één week en we kunnen alweer genieten van twee heerlijke weken vakantie. In de afgelopen weken is er weer veel 

gebeurd. Hieronder leest u daar meer over.  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 
Voorleesontbijt 

Bijna alle kinderen waren lekker in hun pyjama naar school gekomen. Dat gaf een heel 

leuk gezicht. De eerste drie kwartier van de dag zijn we bezig geweest me lezen en 

leesbevordering. De leerlingen hebben, in kleine groepjes, de eerste bladzijde van hun 

boek aan elkaar voorgelezen. Ook heeft er iemand van de bibliotheek Woerden een 

kwartiertje voorgelezen. Dit allemaal onder het genot van een lekker pakje drinken en 

een krentenbol. Sowieso wordt er iedere dag een kwartier voorgelezen in de klas. Op dit 

moment lezen we uit het boek: Lang leve de koningin. Dit gaat over een meisje Sara die 

het moeilijk heeft op school. Ze krijgt een nieuwe vriend Victor. Zijn vader heeft een 
mooie speelgoedwinkel en Sara koopt daar een prachtig schaakbord. In haar dromen 

reist ze af naar het koninkrijk, waar de witte koningin het schaakspel aan het ‘uitvinden’ 

is. Sara en de Koningin helpen elkaar en zo leert Sara steeds beter schaken.  

 

CITO 

De afgelopen dagen zijn we weer druk bezig geweest met de CITO’s. De kinderen hebben 

ontzettend hard gewerkt en hun best gedaan. We zijn op dit moment bezig met het verbeteren 

van de CITO’s. Dit telt niet mee voor het eindresultaat, maar ik vind het heel belangrijk dat de 

kinderen leren van hun fouten. Waarom heb ik dit fout gedaan? Heb ik niet goed gelezen, heb ik 
slordig gerekend, heb ik wel een kladblaadje gebruikt of snapte ik gewoon echt niet wat de 

bedoeling was? Vaak zijn de eerste drie vragen, de meest voorkomende reden waarom het is 

fout gegaan en verbeteren de kinderen de vragen in één keer goed. Conclusie: de volgende keer 

dus zorgvuldiger lezen, rekenen of uitwerken op kladpapier en de stappen goed volgen. Is het 

toch niet goed verbeterd, dan bespreken de kinderen samen met mij hoe het komt dat ze het 

niet begrijpen en zoeken we samen naar de oplossing.  

 

Stedelijk museum  

Samen met de reguliere groep 6 zijn we naar het Stedelijk museum in Amsterdam geweest. 
We hebben hier van alles geleerd over de Stijl. We mochten zelfs in een fotostudio een 

kunstwerk maken zoals ze dat tijdens de Stijl deden. We gebruikten  

allemaal rechte vlakken en lijnen en de basiskleuren rood, blauw en geel. Het was een hele 

leuke en leerzame dag in het museum. Alle leerlingen hebben en kaart meegekregen naar 

huis, waarmee ze samen met u (of iemand anders) gratis een herhaalbezoek kunnen doen 

naar het Stedelijk museum. Uw zoon of dochter kan u dan alles vertellen over wat ze hebben 

geleerd. Wellicht een leuk uitje voor in de voorjaarsvakantie?  

 

 

Wouter heeft hoorn gespeeld 
Wauw! Wouter heeft Hoorn gespeeld in de klas. Wouter volgt hoorn les op het Koninklijk 

Conservatorium in Den Haag. Dat kon je goed horen wat hij speelt al fantastisch. Wouter heeft heel 

goed en duidelijk aan de leerlingen uitgelegd hoe de hoorn werkt en klinkt. Binnenkort mogen de 

leerlingen zelf ervaren hoe het is om een muziekinstrument te spelen tijdens een van de 

muziekworkshops, gefaciliteerd door het KUVO, op school. Ze gaan aan de slag met de harp, de 

hobo, het keyboard en de fluit.  

 

Afscheid Robbert en komst van nieuwe stagiaire Kirsten 

We hebben afscheid genomen van meester Robbert. Hij gaat nu op een andere school zijn kennis 
verder uitbreiden, om een nog betere meester te worden. Maar de kinderen hoeven niet lang te 

treuren over dit ‘verlies’, want wij hebben alweer een nieuwe stagiaire. Kirsten komt tot en met 19 

juni iedere dinsdag bij ons in de klas ‘stage lopen’. Fijn!  
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Nieuwe leerling 
Hiep hoi! We hebben er een nieuwe leerling bij. Aan één Mees had onze klas nog niet genoeg, we 

hebben er nu gewoon twee! Mees M. is onze klas komen versterken en we zijn heel blij dat hij er is.  

 

Schrijver in de school 

Marte Jongbloed, de schrijfster van de boeken ‘De (niet zo) rampzalige avonturen van Herre’ heeft 

bij ons op school verteld over haar boeken, boeken schrijven en nog veel meer. Het was heel 

interessant en leuk om naar te luisteren. Sommige kinderen hebben zelfs aan het einde van de dag 

een gesigneerde versie van haar boek gekocht. Fantastisch!  

 
Werkstuk 

Afgelopen vrijdag hebben alle leerlingen hoofdstuk één van hun werkstuk bij mij ingeleverd. Ik ga 

deze nakijken en voorzien van feedback. De kinderen gebruiken deze feedback om hoofdstuk één 

aan te passen, maar ze gebruiken deze ook bij het schrijven van hoofdstuk twee tot en met vier. Iedere vrijdag bespreek ik 

met de leerlingen tips en tricks die ze kunnen gebruiken bij het maken van hun werkstuk. We bespreken ook hoe je een 

goede planning maakt. Belangrijk is dat de kinderen ZELF plannen hoe ze nu verder gaan met hoofdstuk twee tot en met 

vier. Daar komt geen deadline meer voor en deze hoeven ze niet meer apart bij mij in te leveren. In het werkstukboekje is 

duidelijk terug te lezen, hoe je een goede planning maakt. Zorg er voor dat ongeveer twee weken voor de inleverdatum van 

maandag 26 maart, alleen nog de puntjes op de i hoeven te worden gezet, dat scheelt een hoop stress.    
 

DaVinci 

We zijn druk bezig met het thema Grieken en Romeinen. We hebben al van alles geleerd over: Goden, het paard van Troje en 

de filosofie, vrouwenrechten, de Olympische spelen, geneeskunde en het menselijk lichaam. Alles wat we leren verwerken we 

in een hele grote mindmap. Daarnaast zijn we met creatief bezig met het maken van een Grieks of Romeins object in 

mozaïek stijl. Het ziet er al heel leuk uit.  

 

Kanjertraining 

We zijn gestart met blok 8 van de kanjertraining. De stappen van de anti-pest poster zijn nog eens uitgebreid besproken. De 
witte pet ophouden en dan: stap 1: Aangeven dat je het niet leuk vindt en vragen of diegene wil stoppen. Gaat het door? 

Stap 2: Weglopen van de situatie, je schouders ophalen en een maatje zoeken om mee te spelen. Gaat het nog steeds door? 

Stap 3: Loop met je maatje naar de juf of meester. Hij/zij neemt het nu van jou over. We hebben het ook gehad over het op 

een kanjermanier reageren als je vals wordt beschuldigd van iets. Over de hele week door doen we verschillende 

vertrouwensoefeningen.  

 

Staal taal  

Met Taal zijn we begonnen met het thema sport. De kinderen bereiden hun woordenschat uit met verschillende sport 

gerelateerde woorden zoals: passief, recreatief en roekeloos. Als eindopdracht gaan de kinderen een sportverslag schrijven. 
Hierbij letten ze er op dat ze er feiten, maar ook meningen in verwerken en dat het verslag een goed lopend verhaal wordt, 

zodat iemand die er niet bij was, zich kan voorstellen hoe het was.  

 

Staal spelling 

Met spelling zijn we bezig geweest met het aanleren van het ‘verkleinwoord’ met -ootje, -aatje en -uutje (parapluutje), het 

‘cadeau-woord’ ik hoor een oo, ik schrijf eau en hebben we het gehad over het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord (het gouden 

horloge). De kinderen oefenen ook iedere week met een bladzijde werkwoorden. Zo gaat het schrijven van de stam+t steeds 

beter.   

 
Rekenen 

Met rekenen hebben we het afgelopen blok het cijferend aftrekken behandeld. Poe, best even pittig met dat ‘stelen van de 

buren’. Toen ik met een abacus de klas in kwam lopen moesten de kinderen toch wel even slikken. ‘Gaan we met zo’n 

ouderwets ding rekenen?!’, maar al snel hadden ze door, dat het toch best wel heel handig was om inzichtelijk te krijgen hoe 

het met het inwisselen werkte. Nu willen ze allemaal een abacus op de tafel!  

 

Afscheid nemen bij de deur 

Het valt mij op dat het steeds drukker wordt bij onze kleine, smalle 

kapstokgang. Veel ouders komen nog even hun kind naar de klas brengen. In 

principe geldt de regel in de bovenbouw (vanaf groep 5/6) dat kinderen 
afgezet worden bij de voordeur van de school. Tuurlijk is het geen probleem 

als u een keertje mee loopt, bijvoorbeeld als u nog iets dringends wil zeggen 

tegen mij. Dit kan dan om 08:25uur. Om 08:30 uur gaat de bel en is het dus 

niet meer mogelijk om wat te komen zeggen of het lokaal binnen te komen, 

omdat ik dan al ben begonnen met de les.  

 

  



Nieuwsbrief 6 16 februari 2018 

 
 

 
     

 

10 

Wat staat ons ons te wachten? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Heeft u een vraag? Dan ben ik altijd op aan te spreken op het schoolplein om 14:15 of u kunt een afspraak maken via de mail 

of mij even bellen. 

 

Met hartelijke groet, 

Jeanine  

 

 
naar Inhoudsopgave 

 

 

 

Groep 5b-6 

 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?  

 

Project Middeleeuwen 
We zijn druk bezig met het project van Alles in 1 met als thema Middeleeuwen. Op donderdag 22 februari sluiten we dit 

project af. Er komt een archeotolk (van het Archeon) in de klas, om een interactieve les te geven over dit onderwerp  

 

Stedelijk museum 

Groep 6 is op 1 februari naar het Stedelijk Museum in Amsterdam geweest. Hier hebben zij kennis gemaakt met de moderne 

kunst. In de klas zijn de kinderen zelf bezig geweest met het maken van een modern en abstracte tekening.  

 

Schrijver op bezoek 

Vrijdag 2 februari is schrijver Marte Jongbloed bij ons op school geweest. Met de klas gingen wij naar de speelzaal, waar 
Marte heeft verteld over haar boeken. Ze heeft een stukje voorgelezen uit het boek 'De (nogal) ijzingwekkende zoektocht van 

Herre'. Verder heet ze filmpjes laten zien, waarin de moeder van Herre, Silke (gespeeld door Marte zelf) allerlei veiligheidstips 

geeft.  

 
 

 

 

 

 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

23-02-2018 Juffen- en Meesterdag nvt 

23-02-2018 tot en met 11-03-2018 Voorjaarsvakantie  nvt 

12-03-2018 Weer naar school nvt 

13-03-2018 Voortgangsgesprekken tot 16:00 

uur 

Graag inschrijven  

14-03-2018 Leerlingen: vrij. Leerkrachten: 

studiedag 

nvt 

15-03-2018 Voortgangsgesprekken van 17:00 
uur  tot 20:00 uur 

Graag inschrijven  

22-03-2018 Lijnbaltoernooi 11:30 uur -13:30 

uur  

nvt 

26-03-2018 Inleveren werkstuk nvt 

29-03-2018 Paasontbijt nvt 

30-03-2018 tot en met 02-04-2018 Paasweekend: vrij  nvt 
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Instrumentale workshop 
Donderdag 25 januari kreeg groep 5/6 een instrumentale workshop van docenten van het klooster. Zij hebben hier kennis 

gemaakt met de keyboard en de fluit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat staat ons nog te wachten?  
 

Datum Activiteit Ouderhulp 

16 februari Instrumentale workshop harp/hobo van het klooster - 

16 februari Juf Jacqueline (stagiaire) voor het laatst - 

22 februari Afsluiting project Middeleeuwen - 

23 februari Meesters- en juffendag - 

26/2 t/m 9/3 Voorjaarsvakantie  - 

13 maart Oudergesprekken in de middag Graag inschrijven  

14 maart Studiedag Stichting Klasse: leerlingen zijn vrij - 

15 maart Oudergesprekken in de avond Graag inschrijven  

22 maart Lijnbaltoernooi groep 5 en 6 - 

23 maart Muzikale workshops groepen 5 en 6 - 

 

Valeska  

 

 

naar Inhoudsopgave 
 

Groep 7-8 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Spreekbeurt over jezelf 

De afgelopen weken hebben enkele leerling n.a.v. lessen van de Kanjertraining een spreekbeurt gegeven over zichzelf. Dit 

hoefde alleen maar als ze het ook zelf wilden. Het was erg leuk om veel verschillende verhalen en dingen over andere 

klasgenoten te horen die ze nog niet van elkaar kenden. Er werden veel dingen verteld over ‘vroeger’ en over wat ze 
momenteel met hun vrije tijd doen. 

 

    
 

Verkeer 
Op donderdag 5 april staat het theoretisch verkeersexamen gepland voor groep 7. We zijn daarom begonnen met de 

verkeerslessen. Deze lessen volgen de leerlingen op dinsdag bij juf Marjo van groep HB7.  

 

Alles-in-1 project middeleeuwen 

Op donderdag 22 februari sluiten we het project over de middeleeuwen alweer af. Een archeotolk (een medewerker van 

museumpark Archeon) zal het project met een interactieve les komen afsluiten. Tijdens dit project hebben we van alles 

geleerd over monniken, nonnen, ridders, kastelen en nog veel meer. We hebben een eigen wapenschild ontworpen en zijn 

bezig geweest met het 3D tekenen van een kasteel. Zodra de 3D printer het weer doet zullen we de printwerkzaamheden 

hervatten.  
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Schrijver in de school 

 

Op vrijdag 2 Februari was er een schrijver in de school: Marte Jongbloed. Op verschillende 

tijden gingen kinderen naar de gym zaal en ging ze vertellen over een van haar boeken. Voor 

Groep 7/8 en HB 8/7 was het boek: Kiezen in de oorlog. Het boek ging over een jongen die 

moest kiezen tussen zijn broer of vader zijn vader was voor Hitler en zijn broer was tegen 

Hitler. Uiteindelijk koos hij voor zijn broer. 

 

 
 

Wellant College 

 

Wij groep 7/8 zijn met de bus op 1 februari naar het Wellant college geweest.                                                                      

En we hebben daar kleine lesjes gevolgd en we zijn in twee groepen verdeeld.                                 

De lessen die we hebben gevolgd waren erg leuk en leerzaam. Dit zijn een paar lessen die we hebben gevolgd: koken, M&M 

(mens en maatschappij), wiskunde, dieren, kunst en cultuur. En we werden rondgeleid door kinderen uit de eerste klas. 

 

          

          

 
 

Wat staat ons ons te wachten? 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

16-2-2018 Rapport 1 N.v.t. 

19-2-2018 Definitief advies groep 8 N.v.t. 

20-2-2018 Definitief advies groep 8 N.v.t. 

23-2-2018 Meesterdag N.v.t. 

24-2-2018 Afsluiting project ‘middeleeuwen’ N.v.t. 

26-2 t/m 9-3 Voorjaarsvakantie N.v.t. 

13-3-2018 Oudergesprekken groep 7 Graag inschrijven  

14-3-2018 Studiedag (vrij) N.v.t. 

15-3-2018 Oudergesprekken groep 7 Graag inschrijven 

29-3-2018 Paasontbijt 

Bezoek concertgebouw 

N.v.t. 

30-3-2018 t/m 2-4-2018 Paasweekend (vrij) N.v.t. 

05-04-2018 Theoretisch verkeersexamen groep 7 N.v.t 

10-04-2018 Praktisch verkeersexamen  n.v.t 

 
Niels  

naar Inhoudsopgave 
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HB 7 
 

Ik start dit keer met een mindere noot. Helaas heeft Niels aangegeven dat zijn rug nog niet sterk genoeg is om weer terug te 

zijn in de klas. Hij werkt er thuis hard aan om weer op de been te geraken. 

Voor alle vragen over de klas kunt u uiteraard bij mij terecht. Ik wil jullie via deze weg heel erg bedanken voor de steun en 

het vertrouwen van de afgelopen periode.  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

GGD: 

De verpleegkundige van de GGD is geweest en heeft de kinderen weer doorgelicht.  
 

Citotoetsen: 

Alle toetsen zijn weer geweest. De uitslagen van de toetsen zitten in het rapport. Ik ben trots op alle leerlingen. Ze hebben 

allemaal hard gewerkt en hun best gedaan.  

 

Werkstuk: 

Als het goed is zijn alle kinderen druk bezig met hun werkstuk. Afgelopen maandag stond het eerste hoofdstuk op het 

programma. De komende tijd buig ik mij hierover om iedereen van persoonlijke feedback te voorzien. Na de 

voorjaarsvakantie gaat de tijd snel. Voor de meivakantie moeten alle werkstukken worden ingeleverd. Tussendoor probeer ik 
in de klas aandacht te besteden aan hoe je het werkstuk het beste kan aanpakken.  

 

Schrijver in de school: 

Marte Jongbloed heeft verteld over haar boek: Kiezen in de oorlog. Ze had een hele fijne manier van vertellen. Ze legde uit 

hoe ze op het verhaal is gekomen en wat zij als schrijfster belangrijk vindt.  

 

Wat gaan we de komende periode doen? 

 

Interactief voorlezen: 
De kinderen ervaren in twee workshops interactief voorlezen. Voorlezende kinderen leren om tekst mondeling over te dragen 

en letten daarbij op interpunctie en dynamiek. Na deze workshops gaan de kinderen voorlezen aan de kleuterklas om de 

geleerde vaardigheden ook in de praktijk te brengen.  

Afgelopen jaar heeft Rob van Amerongen met veel plezier deze workshop gegeven en wij hopen ook dit jaar weer veel leuke 

enthousiaste voorlezers te zien.  

 

Meesters- en juffendag: 

Op de vrijdag voor de vakantie vieren alle juffen en meesters hun verjaardag. We maken er een gezellige dag van. Deze dag 

sta ik als leerkracht voor HB8. Uiteraard ben ik aan het broeden op een plan om mijn verjaardag ook met HB7 te kunnen 
vieren. Ik zal dit nog met de klas bespreken en u als ouder ook op de hoogte brengen.  

Het thema van de dag is Middeleeuwen. De kinderen mogen uiteraard binnen het thema verkleed naar school komen.  

 

Voortgangsgesprekken: 

In maart staat de tweede ronde voortgangsgesprekken op het programma. Tijdens deze voortgangsgesprekken breng ik u 

uiteraard weer op de hoogte van hoe de kinderen het doen in de klas. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen. In deze 

voortgangsgesprekken gaan we ook gezamenlijk kijken naar het ontwikkelingsperspectief gegeven door cito. Dit is geen 

voorlopig advies. Het voorlopig advies wordt gegeven aan het begin van groep 8.  

 
Check je melkpak: 

Om meer te leren over waar ons eten en drinken vandaan komt en hoe het verwerkt wordt, zijn we door de NME ( natuur en 

milieu educatie) uitgenodigd om op bezoek te gaan bij een boerderij in Kamerik.  

 

Bezoek concertgebouw: 

Dit jaar mogen we weer een bezoek brengen aan het concertgebouw in Amsterdam. Dit jaar staat de voorstelling in het teken 

van Mythen. Voor de voorstelling lopen we een aantal lessen door om ons voor te bereiden op de voorstelling.  

 

Verkeer: 

Samen met de groep 7 zijn we begonnen aan de verkeerslessen, deze zijn ter voorbereiding op het theoretisch examen. Aan 
het begin van het schooljaar hebben we tijdens de informatieavond verteld dat er geen praktijk examen zal zijn. Dit jaar blijkt 

dat het toch gaat lukken. We hebben dit jaar 1 ouder nodig die op dinsdag 10 april kan komen helpen met het 

praktijkexamen. 

 

* Ik heb de laatste tijd foto’s in de klas gemaakt. Ik heb nog geen tijd gevonden om ze in de OneDrive te zetten. In de 

voorjaarsvakantie ga ik de OneDrive weer compleet maken. Excuses voor de vertraging.  

 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Maandag 19 februari Interactief voorlezen x 

Dinsdag 20 februari  Boekbespreking Adanya x 

Vrijdag 23 februari Meesters- en juffendag – thema: Middeleeuwen x 

24 februari t/m 11 maart  Voorjaarsvakantie x 

Dinsdag 13 maart Voortgangsgesprekken Graag inschrijven  

Woensdag 14 maart Studiedag stichting Klasse; leerlingen vrij X  

Donderdag 15 maart  Voortgangsgesprekken Graag inschrijven  
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Vrijdag 16 maart Check je melkpak – Bezoek aan de boerderij 3 ouders die kunnen rijden, 

graag aanmelden via 
marjo@anderschool.eu  

Dinsdag 20 maart Boekbespreking Bo x 

Dinsdag 27 maart Boekbespreking Max B x 

Donderdag 29 maart  Paasontbijt x 

Donderdag 29 maart Bezoek concertgebouw groepen 7 en 8 x 

Donderdag 29 maart Nieuwsbrief 7 x 

Vrijdag 30 maart Goede vrijdag x 

Zondag 1 april 1e Paasdag x 

Maandag 2 april 2e Paasdag x 

Dinsdag 3 april  Suze x 

Donderdag 5 april Theoretisch verkeersexamen x 

Vrijdag 6 april Sponsorloop x 

Dinsdag 10 april Praktisch verkeersexamen 1 ouder die graag wilt helpen, 

graag aanmelden via 

marjo@andersenschool.eu  

Dinsdag 10 april Boekbespreking Laura x 

Donderdag 12 april Minkema Boulevard x 

 
Marjo 

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 8  

 

De afgelopen periode zijn we niet veel op pad gegaan, maar hebben we in de klas veel gedaan.  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 
Citotoetsen: 

Alle toetsen zijn weer geweest. De uitslagen van de toetsen zitten in het rapport. Wij zijn trots op alle leerlingen. Ze hebben 

allemaal hard gewerkt en hun best gedaan.  

 

Schrijver in de school: 

Marte Jongbloed heeft verteld over haar boek: Kiezen in de oorlog. Ze had een hele fijne manier van vertellen. Ze legde uit 

hoe ze op het verhaal is gekomen en wat zij als schrijfster belangrijk vindt. 

 

Werkstukken: 
Met heel veel plezier hebben wij de afgelopen weken alle werkstukken doorgelezen. Wat is er hard gewerkt en wat zijn er 

leuke verhalen op papier gezet. Afgelopen week zijn de werkstukken teruggegeven. De leerlingen die een onvoldoende of 

matig hebben behaald, krijgen de kans om hier in de klas aan te werken en er een voldoende van te maken. 

 

Rapport: 

Vandaag zijn alle rapporten met de kinderen mee naar huis gegaan. Hierin staat de voortgang van de kinderen.  

Mochten er vragen zijn over het rapport of u wilt hier iets over bespreken, mail ons dan voor een afspraak. Na de vakantie 

kunnen we gesprekken plannen, aangezien we voor de vakantie de definitief advies gesprekken voeren.  

 
 

Wat gaan we de komende periode doen? 

 

Meesters- en juffendag: 

Op de vrijdag voor de vakantie vieren alle juffen en meesters hun verjaardag. We maken er altijd een gezellige dag van. Dit 

jaar is het thema van de dag: Middeleeuwen. Uiteraard mag iedereen binnen het thema verkleed naar school komen.  

 

Bezoek concertgebouw: 

Dit jaar mogen we weer een bezoek brengen aan het concertgebouw in Amsterdam. Dit jaar staat de voorstelling in het teken 

van Mythen. Voor de voorstelling lopen we een aantal lessen door om ons voor te bereiden op de voorstelling.  
 

Mariëlle en Marjo 

 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Maandag 19 februari Definitief advies gesprekken ( Leerlingen bij het gesprek aanwezig. 

Niet verplicht, maar wel gewenst) 

x 

Dinsdag 20 februari Boekbespreking Daniel x 

Dinsdag 20 februari Definitief advies gesprekken ( Leerlingen bij het gesprek aanwezig. 
Niet verplicht, maar wel gewenst) 

x 

Donderdag 22 februari Boekbespreking Julian x 

Vrijdag 23 februari Meesters- en juffendag – thema: Middeleeuwen x 

24 februari t/m 11 maart  Voorjaarsvakantie x 

Dinsdag 13 maart Boekbespreking Stijn x 

Dinsdag 13 maart Voortgangsgesprekken Graag 

inschrijven  

Woensdag 14 maart Studiedag stichting Klasse; leerlingen vrij  X  

mailto:marjo@anderschool.eu
mailto:marjo@andersenschool.eu
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Donderdag 15 maart  Voortgangsgesprekken Graag 

inschrijven  

Dinsdag 27 maart Boekbespreking Robbe x 

Donderdag 29 maart  Paasontbijt x 

Donderdag 29 maart Bezoek concertgebouw groepen 7 en 8 x 

Donderdag 29 maart Nieuwsbrief 7 x 

Vrijdag 30 maart Goede vrijdag x 

Zondag 1 april 1e Paasdag x 

Maandag 2 april 2e Paasdag x 

 

 
naar Inhoudsopgave 

 

Meesters- en juffendag 

 

 
 

naar Inhoudsopgave 
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