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Belangrijke mededelingen: 

• Oudergesprekken verschoven naar de week van 6 april. 

• De studiedag van 6 april gaat niet door! De kinderen hebben gewoon school! 

• OUDERS NODIG VOOR: 

Bibliotheek 

Oudervereniging 

Overblijf 

 

Het project Gouden Eeuw en Kunst: 

In alle groepen is de afgelopen weken nog aan het project gewerkt. Er werd geverfd, geboetseerd, 

gedicht, getekend, geplakt, geschreven, opgezocht en ga zo maar door. U heeft er vast over 

gehoord van uw kind.  

Natuurlijk hadden we graag een tentoonstelling georganiseerd om u te laten zien wat er gemaakt 

en geleerd is. Jammer genoeg kan dit niet. Om u toch een beetje op de hoogte te brengen komt er 

een filmpje. We hopen dat u zo iets ziet van het enthousiasme van leerkrachten en leerlingen om 

in projectvorm te leren en te ontwikkelen! 

 

De vrijdagmiddag: 
Er zijn weinig reacties gekomen op het bericht dat we volgend jaar ook les gaan geven op de 

vrijdagmiddag aan groep 4 tot en met 8! 

Bij het inspectiebezoek in 2018 was deze extra middag al een aanbeveling van de 

schoolinspecteur. Op dat moment was dat nog niet te realiseren. Het huidige team heeft 

aangegeven dit wel te willen doen. Niet omdat ze dan meer gaan verdienen maar omdat ze het 

belangrijk vinden dat de kinderen op school meer onderwijs krijgen. 

De leerkrachten behouden hetzelfde salaris maar gaan in plaats van voorbereiden en het 

uitvoeren van hun taken, op deze middag lesgeven. Dit betekent een verzwaring van hun 

takenpakket. Daarom hopen wij ook op ondersteuning van de Oudervereniging bij het organiseren 

van feesten en activiteiten. 

Door de extra middag ontstaat tijd voor het onderwijs in rekenen en taal maar ook voor andere 

vakken die kinderen vaak graag doen: muziek, handvaardigheid, tekenen enz. 

 

Integraal 

kindcentrum  
De Lente 

 

 



   
 

   

 

Overblijven: 

Uit de herhaalde oproepen  in de nieuwsbrief en op Parro heeft u al begrepen dat het steeds 

lastiger wordt om mensen te vinden die de overblijf willen doen! Het rooster wordt met veel 

kunst- en vliegwerk iedere keer weer rond gemaakt. 

Volgend jaar hebben we niet drie maar vier keer in de week overblijfbegeleiding nodig. Als team 

hebben we er een zwaar hoofd in dat dit gaat lukken. Vandaar dat wij ons orienteren op 

professionele partijen die tussenschoolse opvang verzorgen. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen 

voor de prijs van het overblijven! De huidige prijs van 1 euro per keer zal dan waarschijnlijk drie 

keer zo hoog worden. Weet u andere oplossingen, laat het ons weten! 

 

Activiteiten en feesten dit schooljaar: 

Hoe graag zouden wij als team weer even school-zijn zoals voor de Corona crisis! Gewoon het 

plein op om een praatje te maken, ouders in school ontvangen, nieuwe ouders tijdens schooltijd 

rondleiden, ouderavonden, koffieochtenden en ga zo maar door. Maar het kan en mag niet! 

We zijn als school gebonden aan de regelgeving van de overheid en deze regels worden verder 

vertaald in protocollen door de schoolbesturen.  

Steeds opnieuw maken we plannen die dan weer niet door kunnen gaan omdat de verwachte 

versoepelingen niet doorgaan. Dat houdt ons niet tegen. 

We dromen van alternatieve schoolreisjes waarbij geen auto's of bussen nodig zijn, kamplocaties 

waar we op de fiets heen kunnen, feestjes voor de hele school maar voorlopig blijft het bij 

dromen.  

We begrijpen dat u als ouders ook graag meer voor uw kind wilt. Laten we nog even volhouden, er 

komen betere tijden! 

 

Citotoetsen: 

De Citotoetsen zijn de afgelopen periode afgenomen. Door de vele leerlingen die uit voorzorg 

thuisbleven zal het nog even duren tot ook deze kinderen de toetsen afgerond hebben.  De 

uitslagen zijn uiterlijk  begin april bekend.  

De Eindtoets gaat gewoon door. Dit jaar zal groep 8 voor het eerst deelnemen aan de IEP toets. 

Deze wordt afgenomen op dinsdag 20 en woensdag 21 april. De IEP toets is wat anders van opzet 

en heeft maar twee afname dagen. De toets lijkt beter te passen bij onze leerlingen. Groep 8 krijgt 

de kans te wennen aan de toets en de vraagstelling. 

 

Oudervereniging: 
De oudervereniging bestaat uit dit moment uit Monique Elst, penningmeester en Abdelhak El 

Abdellaoui, kandidaat voorzitter. Linda Oosterhof is algemeen lid. Monique wil graag aan het eind 

van dit schooljaar haar taak overdoen aan een opvolger omdat haar dochter Lieke naar het 

voortgezet onderwijs gaat. We zoeken dan ook een penningmeester en een secretaris. Heeft u 

ervaring met de financiele aministratie en wilt u uw steentje bijdragen aan het goed functioneren 

van de oudervereniging en de school, dan graag melden bij Monique.  

Vindt u het leuk om plannen te maken en uit te voeren voor activiteiten en feesten op school dan 

vragen we u om zich te melden bij Inge de Kooker, leerkracht groep 6,7,8 of Monique Elst. 



   
 

   

 

 

Bibliotheekmedewerkers nodig: 
Er is een trouwe groep bieb-ouders waarvan er dit schooljaar twee, Monique en Jacomine 

vertrekken omdat hun dochters de school gaan verlaten. In haar eentje is het voor Renate teveel 

werk en ook niet leuk. Wie van u vindt het leuk om met ingang van volgend schooljaar op 

woensdag- en of vrijdagochtend een uurtje te helpen bij het uitlenen van de boeken en het 

verzorgen van de bibliotheek? 

 

 

 

 

 

 


