
 

 

Nieuwsbrief 31 
Groepen 1-2 

Vrijdag 22 april 2022 

 

Beste ouders van de onderbouw, 

Bij uitzondering start ik de nieuwsbrief met een persoonlijk geschreven stukje 

als bouwcoördinator. Na de meivakantie worden mijn taken die horen bij mijn 
taken als bouwcoördinator, waaronder het schrijven van deze nieuwsbrieven, 

overgenomen door Rosa (van de Denderleeuwen). Ik heb wegens persoonlijke 
omstandigheden tussen de mei- en de zomervakantie onbetaald verlof 

opgenomen. Ik ben ontzettend blij dat de Zevensprong mij deze gelegenheid 
geeft. 

Met hartelijke groet en tot weerziens na de zomervakantie, 

Yvonne 

Schoolweek 30 en 31  

Het paasontbijt vorige week was een groot succes. De leerkrachten hadden de 

lokalen mooi ingericht en er was allemaal heerlijk eten en drinken. Daarna 
mochten de kinderen paaseitjes zoeken.  

Afgelopen woensdag was het juffendag. Op deze dag vierden alle 
onderbouwcollega's tegelijkertijd hun verjaardag. Er werd gezongen, veel buiten 

gespeeld en gepicknickt, helemaal bij de grijze speeltuin. Kortom, het was feest. 
Bedankt voor alle lieve tekeningen, kaartjes, bloemen en lekkers. 

Een interessante link: https://www.primaonderwijs.nl/tips-inspiratie/10-

voorleestips-voor-nog-meer-voorleesplezier 

Na de vakantie 

Na de meivakantie is er geen schoolfruit meer, dan mogen de kinderen weer 

dagelijks hun portie fruit/groenten zelf mee naar school nemen. 

Ook starten wij in de onderbouw met het geschiedenisproject Kastelen en 

Ridders. Dit project zullen wij afsluiten met een bezoek aan het Muiderslot in 

Muiden. Hiervoor hebben wij veel ouderhulp nodig.   

Op maandag 9 mei vieren wij in de onderbouw het Suikerfeest. Kinderen mogen 

verkleed naar school komen en gezelschapsspelletjes meenemen. De 

groepsouders zullen contact opnemen met de ouders van de eigen groep om wat 

lekkers voor de groep te regelen.   

Stamgroepavond 

Op donderdag 19 mei organiseren wij onze tweede stamgroepavond van dit 

schooljaar. Wij willen voor alle ouders en leerkrachten de mogelijkheid scheppen 

om elkaar te ontmoeten in een informele setting. Vanuit onze jenaplanvisie 
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vinden wij het belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan om op die 

manier onze gemeenschap te versterken.  

Het programma voor de groepen 1-2 en 5-6 is van 16.30u-18.30u. Het 

programma van de groepen 3-4 en 7-8 is van 17.30u-19.30u. Tijdens de overlap 
is er een mooi moment om elkaar te ontmoeten, onder het genot van iets te 

eten en te drinken, rondom de verschillende foodtrucks. Uiteraard zullen wij ook 
voor frisdrank zorgen. 

Voor de inhoud van de presentatie in de groepen nemen we de feedback vanuit 

de MR mee om jullie inhoudelijk mee te nemen in de doelen van dit schooljaar 

en jullie meer te betrekken bij het onderwijs. Maar we besteden ook aandacht 

aan het reilen en zeilen in de groepen. Uiteraard nemen we jullie ook weer mee 

in ons Jenaplantraject met 't Kan!  

We hopen zoveel mogelijk ouders te zien op deze avond! 

 

Voor op de kalender 

Maandag 9 mei Suikerfeest 

Start geschiedenisproject Ridders en Kastelen 

Maandag 16 mei Start Week Jongleren in het Verkeer (Eefje) 

Donderdag 19 mei Stamgroepavond 2.0 16.30-18.30 

Donderdag 26 mei  Hemelvaart 

Vrijdag 27 mei Vrij 

Donderdag 2 juni 2 kleutergroepen naar Muiderslot met cultuurbus 

en boot 

Vrijdag 3 juni  2 kleutergroepen naar Muiderslot met cultuurbus 

en boot 

Maandag 6 juni Pinksteren 

Dinsdag 7 juni Studiedag 

Woensdag 8 juni Studiedag Het Kan Team 

Donderdag 9 juni Start Project Techniek  

Vrijdag 1 juli Portfolio’s mee naar huis 

Maandag 4 juli Week van de portfoliogesprekken 

Woensdag 13 juli Wenuurtje 11-12 uur in de groep van volgend 

schooljaar 

Vrijdag 15 juli Start zomervakantie 12 uur (aftellen schoolplein) 

Maandag 29 augustus Kennismakingsgesprekken met kind  

Dinsdag 30 augustus Eerste schooldag 

 

 

Fijne meivakantie! 

Marion, Marja, Rachida, Zahra, Cathérine, Romea, Dounia, Mylène, Rosa en 

Yvonne 


