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Code rood, en dan? 
Wat waren we blij, dat we in februari weer, min of meer gewoon, naar school mochten. 
En toen kwam er twee maandagen op rij al weer het bericht dat de school gesloten was 
vanwege code rood. U ontving daarvan nogal abrupt en in een laat stadium bericht. Dat 
verdient niet de schoonheidsprijs, ook al was de reden van sluiten wel terecht.  
Ik heb dit via onze directeur-bestuurder ingebracht in het directeurenberaad van Op Kop.  
Daar werd dit gevoel gedeeld. Met als resultaat dat er een ‘code rood-beleid’ wordt 
opgesteld, waarin we beschrijven in welke gevallen de scholen gesloten zijn en hoe de 
communicatie daarover wordt geregeld. Onder andere, als het even kan, door een 
vooraankondiging dat de school mógelijk dicht is. Voor de sluiting op 15 februari (ijzel) had 
dat bijvoorbeeld prima gekund, omdat het KNMI al een paar dagen eerder waarschuwde 
dat er mogelijk een code rood zou worden afgegeven. 
Door u in een vooraankondiging te informeren dat de school mogelijk gesloten is, kunt u al 
vast de nodige voorbereidingen treffen. Zoals het regelen van opvang. Last minute is dat in 
de praktijk natuurlijk erg lastig. 
Zo ziet u maar weer: er is altijd wel ruimte voor verbetering. 
Jan Oosterhof 
directeur 
 

luizenpluizen 
Donderdag 11 maart j.l. hebben een aantal ouders de hoofden van alle kinderen afgespeurd 
op kriebelbeestjes. Gelukkig hebben ze niets gevonden. We zijn blij dat deze ouders zich 
hiervoor in willen zetten. Hartelijk dank daarvoor. 

 

School in voorjaarssferen 
Woensdagavond is een aantal ouders in school geweest om de gemeenschappelijke ruimte 
in voorjaarssferen te brengen. Dat is goed gelukt. Het ziet er weer gezellig uit. Ook hiervoor 
bedanken wij onze ouders. 

 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

1 april:  Paaslunch 

vrijdag 2 april:  goede vrijdag- alle leerlingen vrij 

maandag 5 april:  2de Paasdag- alle leerlingen vrij 

9 april:  volgende nieuwbrief 
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Scoor een boek 
Er wordt door de kinderen van de groepen 5 t/m 8 heel hard gelezen voor het 
leesbevorderingsprogramma scoor een boek. Voor elke gelezen boek mogen ze een sticker 
plakken op een grote poster. De posters raken al aardig vol. Vorig jaar hebben we ook 
meegedaan, maar toen kon het door de lockdown tijdens de eerste corona golf, niet tot het 
bezoek aan een voetbalwedstrijd van Heerenveen komen. Hopelijk kunnen we dit jaar alles 
tot een goed einde brengen. We weten nog niet wat de verrassing nu is. Uiteindelijk 
hebben alle leerlingen, die vorig jaar mee deden, een FC Heerenveen sjaal gekregen.  

In tegenstelling tot vorig jaar tellen nu alle boeken die thuis worden gelezen ook mee. Zelfs 
de boeken die de ouders en broers en zussen thuis lezen tellen mee om een sticker te 
mogen plakken.  

Het doel is om zoveel mogelijk stickers op de posters te krijgen.  

 

informatieborden 
Groep 6, 7, 8 heeft mooie kunstwerken gemaakt voor de informatieborden in Blokzijl. De 
kunstwerken zitten in perspex blokken. De informatieborden staan op de parkeerplaats aan 
het begin van de Kanaalweg, maar ook bij de Kolk. Het ziet er heel mooi uit. Ook hebben 
een paar kinderen een prachtige speurtocht gemaakt, samen met Marie Doosje. Zij is gids 
voor Blokzijl en vrijwilliger in het Gildenhuis. Het is zeker de moeite waard om die tocht 
eens te lopen. Hij begint bij het Gildenhuis. 

                    

 

Skippen van de feestavond 
Jammer genoeg kan de feestavond van 19 april niet doorgaan. We zijn op dit moment aan 
het bedenken of we iets kunnen doen met de kinderen wat wel coronaproof is, maar heel 
leuk voor iedereen om aan mee te doen en om naar te kijken. 
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Hallo Wereld 
Beste ouders en/of verzorgers 
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het thema Natuur. Dat er overal om ons heen 
natuur is, lijkt vanzelfsprekend. Maar waar ligt precies de scheiding tussen wat natuurlijk en 
wat niet natuurlijk is? Is een zak diepvrieserwtjes natuur, of niet? De leerlingen gaan op 
zoek naar de twijfelgevallen door te onderzoeken wat zij verstaan onder ‘natuur’, en te 
bepalen wat zij al dan niet ‘natuurlijk’ vinden. Zo stimuleren de Hallo wereld lessen de 
kinderen om zich te verwonderen over alles om hen heen. Door met al je zintuigen naar 
kleine dingetjes in de natuur te kijken, ontdek je hoe bijzonder en ingenieus alles eigenlijk in 
elkaar zit. Wat gewoon leek, blijkt ineens heel knap in elkaar te zitten. 
Juist omdat de lente er weer aan komt, kunnen we de komende weken behoorlijk genieten 
van de ontluikende natuur om ons heen. Wij denken dat dit thema juist in deze periode van 
het jaar past. Het opnieuw tot leven komen van de natuur, het frisse groen, de bloei van 
bloemen en planten zijn ook symbolen die de vertaling van verschillende feestdagen 
aanduiden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan Palm Pasen, Pasen en Pinksteren.  
 

We onderzoeken ook wat de natuur nodig heeft 
om te groeien en te bloeien en maken de 
vertaling naar wat jij nodig hebt om te groeien 
als mens. Als je je verwondert over wat natuur 
eigenlijk is, ga je je vanzelf afvragen waar alles 
vandaan komt. Hoe is het ooit begonnen, het 
leven op aarde? En alles zit zo knap in elkaar, en 
hangt zo ongelooflijk mooi met elkaar samen … 
Dat kan toch niet toevallig zo gekomen zijn…. 
 
In de lessen Hallo wereld filosoferen we 
hierover. In alle groepen zal duidelijk worden 
dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag 
wat allemaal natuur is en wat natuur allemaal 
is. We onderzoeken het begrip natuur van alle 

kanten. Wat is het dan bijzonder dat er een leerling van groep ¾ antwoord geeft op de 
vraag: “wat betekent Natuur voor jou?” 
  
En dat dan het antwoord wat gegeven wordt is: “Alles wat niet door de mens is gemaakt.” 
Een vriendelijke groet van de Hallo wereld Vakdocenten. 

 
 

 


