
 

 

Nieuwsbrief 

Bovenbouw 
Vrijdag 1 april 

 

Beste ouders, 

 

Grote schoolproject: Vuur 

Het Vuurproject komt in de afrondende fase. Traditiegetrouw maken we met alle 

kinderen dan één grote schooltentoonstelling. Dit jaar kunnen jullie deze, samen 

met jullie kind, komen bewonderen op woensdag 6 april vanaf 12.45u. 

Op vrijdag 8 april sluiten we het project gezamenlijk af. Vanaf 2 uur dansen en 

zingen de kinderen op het schoolplein. Komen jullie kijken? 

 

Stamgroepmiddag  

De stamgroepavond stond gepland op 7 april. We hebben er echter helemaal 

niet bij nagedacht dat dit midden in de Ramadan valt. Aangezien wij vanuit onze 

jenaplanvisie met de gehele gemeenschap samen willen zijn en deze keer samen 

willen eten, hebben we besloten om deze bijeenkomst te verplaatsen. 

De stamgroepavond wordt verplaatst naar 19 mei.  

16.30u - 17.30u: Stamgroepavond 5-6 

17.30u - 18.30u: Gezamenlijke pauze voor alle ouders van de hele school met 

         foodtrucks. Er wordt een hapje en drankje voorzien door de  

          school.  

18.30u - 19.30u: Stamgroepavond 7-8 

 

Ramadan en Suikerfeest  

Komend weekend start de Ramadan. We kijken uit naar de jaarlijkse mooie 

gesprekken hierover in de groepen.  

We vinden het fijn als er altijd eten en drinken mee naar school wordt gegeven, 

zodat de kinderen wel altijd de mogelijkheid hebben toch iets te nuttigen. 

Mochten er in de 7-8 groepen kinderen zijn die meedoen, willen jullie dit dan aan 

de groepsleerkracht laten weten?  



We zijn samen verantwoordelijk voor een veilig en prettig verloop van de 

Ramadan. Mochten we zien dat het niet goed gaat met een kind, laten wce hen 

het eten en drinken nuttigen dat jullie dan in de tas hebben meegegeven. 

Dit jaar besteden we naast de gesprekken in de groep voor het eerst ook 

schoolbreed meer aandacht aan de Ramadan en het Suikerfeest. Een groep 

collega's en ouders buigt zich over een leuk educatief programma.  

 

Schooltuinen  

De buitenlessen beginnen volgende week. Dat betekent dat de kinderen echt 

gaan zaaien en planten. Per groep zoeken we twee hulpouders per keer. Aan de 

deur bij de stamgroepen zien jullie de inschrijflijsten hangen. Het gaat om een 

aantal woensdagen van 10.15u - 12.30u. Schrijven jullie je allemaal in? 

We benadrukken nogmaals dat ouderhulp echt belangrijk is. Zonder hulpouders 

kan het helaas niet doorgaan. 

 

Paasontbijt 

Het paasontbijt vindt plaats op 13 april. De kinderen nemen zelf een bord en 

bestek mee. School regelt een ontbijt voor de kinderen. Maar… je raadt het 

nooit. De eieren worden niet meegeleverd. Dus mocht je kind zin hebben in een 

lekker eitje, geven jullie die dan zelf mee.  

Bij de groepen 7-8 zijn er wellicht een aantal kinderen die meedoen aan de 

Ramadan. We gaan per groep in gesprek met de kinderen om te luisteren wat zij 

zelf het prettigst vinden. We zoeken naar een alternatief waarbij we toch als 

groep Pasen kunnen vieren.  

 

Uitslag praktisch verkeersexamen 7-8 

Bij groep 8 is het praktisch verkeersexamen afgenomen. We hopen dat we 

iedereen met een verkeersdiploma naar het VO kunnen sturen! Zodra we weten 

wie er geslaagd is, geven we de diploma's mee aan de kinderen. 

 

VO-schoolkeuze 7-8 

Op 7 april vindt de centrale loting en matching voor de groep 8 kinderen plaats. 

Vanaf dan kunnen jullie zien op welke school jullie kind is geplaatst. Jullie zien 

dit in het ELK. 

 

Warme groet, 

Soumaya, Cindy, Nico, Marga, Cathérine, Guido, Christine, Erynn, Arjan, Zineb, 

Carine, Nicky, Rosa, Désiree, Ine en Youri 



 


