
 

   
 

Nieuwsbrief voor de maand April 
 

Activiteitenkalender  
  

30 maart Onderwijskundige middag 

De kinderen zijn allemaal om 12.00 uur vrij 

1 april Paasactiviteiten in de groep  

2 april Goede Vrijdag 

Onderwijskundige dag; alle kinderen zijn vrij 

5 april 2e Paasdag; alle kinderen zijn vrij 

6 april Vergadering medezeggenschapsraad 

6-9 april 10 minuten gesprekken  

13 april Nationale buitenlesdag 

20 en 21 april Centrale eindtoets groep 8 

23 april Koningsspelen 

26 april - 7 mei Meivakantie  

  

 

Afgelasten activiteiten 

De coronarichtlijnen en bijbehorende protocollen voor het onderwijs zijn nog steeds bepalend voor 

het activiteitenaanbod. Binnen onze schoolorganisatie kijken we wat kan binnen de groep. Op deze 

wijze willen we de activiteiten organiseren, zoals deze in de bovenstaande kalender zijn opgenomen. 

Zo is afgelast:  

- Sportdag bovenbouw met de gezamenlijke Borculose scholen 

- Bezoek bovenbouw aan Westerbork 

Uitgesteld, waarschijnlijk is organisatie mogelijk later in het schooljaar: 

- Schoolkamp  

- De onderwijskundige dag voor de onderbouw (was gepland op 19 april, dit gaat niet door) 

- Borculose voetbaltoernooien 

Inmiddels geeft de vakleerkracht gymnastiek de gymlessen buiten als het weer dit toelaat. 

 

Groep1,2,3 

De afgelopen weken hebben we over verschillende sprookjes gewerkt. In het sprookje de prinses op 

de erwt komt natuurlijk een doperwtje voor. 

We zijn in de klas ook erwtjes gaan zaaien en deze zijn al goed opgekomen. 

 

Nationale opschoondag 

Op woensdag 24 maart heeft onze school meegedaan met de landelijke opschoondag. Alle 

leerlingen hebben geholpen het zwerfvuil in de omgeving van school op te ruimen. De opbrengst 

was 6 vuilniszakken! Het opruimdiploma wordt uitgereikt aan de groep! 



 

   
 

 

 

Ouderbetrokkenheids onderzoek  

De Onderzoek & Innovatiegroep stuurt vanaf vandaag (26 maart) de digitale enquêtes naar de 

ouders van school. De mail kan in uw spambox terecht komen, wilt u hier alert op zijn?  

Deze organisatie heeft ervoor gekozen om 1 enquête per adres uit te zetten. Wilt u als ouders toch 

beiden een enquête ontvangen, dan kunt u dat aangeven bij school. In dat geval krijgt u alsnog een 

link toegestuurd.  

We willen iedereen vragen de tijd te nemen deze enquête in te vullen. Hoe groter de respons is, hoe 

betrouwbaarder de uitkomsten zijn. We danken u alvast voor de moeite! 

 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad 

Op 16 maart heeft de medezeggenschapsraad vergaderd. Er is gesproken over de lopende zaken 

rondom de coronarichtlijnen en de profilering van onze school (in deze periode van aanmeldingen 

van 3 jarige kinderen).  

Inhoudelijk is er gesproken over het MIO rapport (medewerkersinzetbaarheids onderzoek) en de 

tussenevaluatie van de schoolontwikkelplannen van dit jaar. 

De MR heeft in deze vergadering het ondertekeningsformulier ingevuld voor het MR reglement en 

de wijziging van schooltijden. Beide onderwerpen waren inhoudelijk besproken in vorige overleggen 

en hiermee is de laatste formele stap ondernomen.  

Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is tevens vastgesteld, dit vindt u onderaan in deze 

nieuwsbrief. 

De medezeggenschapsraad heeft zich voorgenomen de komende periode contact te zoeken met een 

collega school om te sparren over de toekomst van scholen in kleine kernen en de mogelijkheden tot 

het vormen van een IKC (integraal kindcentrum) te onderzoeken. 

Op 6 april staat de volgende vergadering gepland. Hierbij zal directeur Bert Izaks aanwezig zijn en de 

begroting en jaarrekening van de school presenteren. 

 

10 minuten gesprekken 

In de bijlage vindt u de brief met informatie over de 10 minuten gesprekken.  Deze brief zullen we 

maandag tevens aan de kinderen meegeven. Aangezien we op dit moment nog steeds te maken 

hebben met ziekte bij personeelsleden, hebben we 2 weken gepland om de gesprekken te houden. 

Hierdoor krijgen de duopartners meer gelegenheid de gesprekken in te plannen op de dagen die u 

(en henzelf) passen.  

Voor groep 8 is dit gesprek facultatief. Voor de voorjaarsvakantie hebben reeds gesprekken rondom 

de verwijzing naar het voortgezet onderwijs plaatsgevonden. Daarnaast worden er ook gesprekken 

gepland na de uitslag van de eindtoets. 

 



 

   
 

 

Paasactiviteit 

Op 1 april vieren we op school Pasen. De ouderraad zorgt voor de lunch! De kinderen hoeven alleen 

fruit en wat drinken mee te nemen voor de pauze van 10 uur. 

 

Buitenlesdag  

Onze school doet dit jaar weer mee aan de landelijke buitenlesdag. Deze dag is op dinsdag 13 april. 

Alle groepen zullen dan enkele lessen buiten hebben. 

 

Centrale eindtoets groep 8 

Dit jaar wordt de eindtoets voor groep 8 afgenomen. Dit is een verplichte toets die door alle 

leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs moet worden gemaakt. Het doel van deze toets is het 

kaart brengen van de opbrengsten op het gebied van taal, lezen en rekenen. Wij hebben gekozen 

voor de digitale centrale eindtoets. Deze wordt afgenomen op 20 en 21 april. De uitslagen hiervan 

worden in mei verwacht en wordt dan met de ouders worden gedeeld. Voor elk kind wordt daarover 

een 10 minuten gesprek gepland. 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april staan de Koningsspelen gepland. De gezamenlijke Borculose sportdag voor de 

bovenbouw gaat definitief niet door. Dit jaar zullen alle groepen op school deelnemen aan sportieve 

activiteiten. Groepen 7 en 8 zullen helpen bij de organisatie en voorbereiding van de spelen. 

Iedereen kan vooraf het dansje en het liedje oefenen. Dit mag natuurlijk ook thuis! 

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/ 

 

Spaaractie leerlingen 

Beste ouders, 

Wij sparen plastic doppen voor geleidehonden. Wij zouden het leuk vinden als jullie dat ook gaan 

doen, en dan inleveren bij ons. Adres: De Pas 18. Wij hebben een doos op het oprit gezet en daar 

kan je de doppen inleveren als je dat wil. Het zou fijn zijn als je de doppen schoon maakt en dan 

inlevert. De doppen die je in kan leveren: 

- Mineraal / spuitwater doppen - Frisdrankfles doppen 
- Sportdrank doppen  
- Melk / chocomelk doppen                 Yoghurt / vla doppen             Fruitsap doppen 
- Deo / spuitbussen doppen                 Pindakaas / chocoladepasta doppen 
- Wasmiddel doppen                        Shampoo fles doppen 
- Deo / spuitbussen doppen      

Groetjes,  Britt en Zoë  

 

  

  

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/


 

   
 

Vakantierooster 2021 2022 

 

Herfstvakantie 18 tot en met 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022 * de kerstdagen vallen in het weekend 

Voorjaarsvakantie 28 februari tot en met 4 maart 2022 

Tweede Paasdag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april 2022 tot en met 6 mei 2022 * inclusief Koningsdag 

Hemelvaart 26-27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 11 juli tot en met 19 augustus 2022 

 

Onderwijskundige dag: Goede Vrijdag 15 april 2022 

 

De overige onderwijskundige dagen worden bekend gemaakt zodra data van 

scholingsbijeenkomsten van het team bekend zijn 

 

 


