
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

De grote Rekendag 
We doen woensdag met de hele school  
mee aan de landelijke "de grote rekendag".  
Het thema is: bouwavonturen.  
Het is de bedoeling dat kinderen uitdagende  
situaties krijgen die ze zelf moeten oplossen.  
Ze krijgen natuurlijk wel ondersteuning  
en uitleg van de leerkrachten.  
 
 

Studiedag 
Juf Froukje heeft maandag 28 maart a.s.  
een studiedag en juf Silvia vervangt haar dan.  
Gelukkig kan het intern opgelost worden. 
 

Schoolfoto 
De ouderraad heeft geregeld dat er op 20 mei a.s. weer schoolfoto's worden genomen. Als 
er ouders zijn die graag ook de kinderen die nog niet op school zitten of de kinderen die al 
van school af zijn op de foto willen samen met hun broertje(s) of zusje(s) die op school 
zitten, kunnen dit aanmelden op school. Deze gezinsfoto's worden dan 's middags na 
schooltijd genomen.  De ouderraad wil dit graag op tijd weten, zodat er een schema gemaakt 
kan worden. Dit wordt dan doorgegeven aan de fotograaf. 
 

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

28-03-2022: workshop door een illustrator bovenbouw 

28-03-2022: juf Froukje afwezig 

28-03-2022: OR vergadering 

30-03-2022: De grote Rekendag 

07-04-2022: 's avonds opbouwen toneel 

08-04-2022: feestelijke ouderavond 

12-04-2022: voorstelling: Blinde Vlek (bovenbouw) 

14-04-2022: Paaslunch 

15 t/m 18-04-2022: Paasweekend  

22-04-2022: Koningsspelen ontbijt 

22-04-2022: Koningsspelen 

22-04-2022: volgende nieuwsbrief 

25-04 t/m 06-05 2022: meivakantie 

09-05-2022: weer naar school 

12-05-2022: Eindtoets groep 8 

09-05-2022: OR vergadering 
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deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 



Hallo Wereld 
 
Volgende week beginnen we met Hallo Wereld met het derde en  
laatste thema van dit schooljaar. Het thema is "Mooi Anders". 
 
Mensen zijn sociale wezens. Ze leven in groepen, samenwonend, in familieverband, de klas, de 
school, de straat, het dorp en het land. De groep waar je bij hoort, biedt zekerheid en geborgenheid. 
Het is bedreigend om buiten de groep te vallen, bijvoorbeeld omdat je anders bent.  
 
Dat anders zijn kan op van alles slaan: huidskleur, geslacht, leeftijd, handicap, kennis, kleding, gedrag 
of geloof.  

Om de maatschappij als een echte samenleving te zien, waarin mensen de ruimte hebben om op een 
eigen wijze mens te zijn zonder daarmee anderen te kort doen, moet er een goede balans worden 
gevonden tussen bij een groep willen horen en anders kunnen of willen zijn.  

De ideeën die leven over het begrip schoonheid zijn 
allemaal verschillend. De cultuur, maar ook de religie 
speelt daarbij een rol. Een vraag daarbij kan zijn: Wat voor 
moois vind ik bij de ander of binnen die religie?   

Aan de hand van verhalen, liedjes, filmpjes, werkbladen en 
gesprekken gaan we met de kinderen onderzoeken of 
anders ook juist mooi kan zijn en of je ook mooi anders 
kunt zijn.  

Met vriendelijke groet, de Hallo Wereld docenten Juf Jinke, 
Juf Sevda en Juf Hennie.   

 

Schoolfoto 
 
De ouderraad heeft geregeld dat er op 20 mei a.s. weer schoolfoto's worden genomen. Als 
er ouders zijn die graag ook de kinderen die nog niet op school zitten of de kinderen die al 
van school af zijn op de foto willen samen met hun broertje(s) of zusje(s) die op school 
zitten, kunnen dit aanmelden op school. Deze gezinsfoto's worden dan 's middags na 
schooltijd genomen.  De ouderraad wil dit graag op tijd weten, zodat er een schema gemaakt 
kan worden. Dit wordt dan doorgegeven aan de fotograaf. 
 

Opbouwen toneel en de feestavond 
 
We kunnen dit jaar de traditie weer voortzetten van de jaarlijkse feestavond. Alle leerlingen 
maken een gezamenlijk theater stuk met toneel, muziek, dans etc. De leerlingen van groep 
schrijven samen met Laura Beuze (moeder van Béla en Hille) de rode draad van de avond. Er 
ontstaat altijd een probleem, wat opgelost moet worden.  
Het thema van dit jaar is: Blokzijl 350 jaar.  
Alle leerlingen zijn al druk met het bedenken en oefenen van stukjes, liedjes etc. die in dit 
thema passen.  
Op donderdag 7 april gaan we het toneel opbouwen voor de feestavond van 8 april. Voor dit 
opbouwen hebben we hulp nodig van ouders. We hopen om 19.00 uur te kunnen beginnen 
met dit opbouwen. Als er veel mensen helpen, is het zo klaar. Graag even melden bij de 
leerkracht als u kunt helpen. Dit aanmelden kan natuurlijk ook via Social Schools. 
Op vrijdag 8 april hebben we 's ochtends de generale repetitie.  



We beginnen 's avonds vanaf 18.00 uur met het schminken van de kinderen. We beginnen 
met de bovenbouw, dan de middenbouw en als laatste de kleuters.  We hebben ook hier 
extra ouders bij nodig. Wie hiermee kan helpen, ook graag even melden bij de leerkracht. De 
exacte tijden volgen nog. 
 
Iedereen wordt verwelkomd met een kopje koffie of thee. Deze wordt aangeboden door de 
ouderraad. Om de kosten een beetje te dekken wordt er altijd een verloting gehouden. 
Prijsjes hiervoor kunnen van tevoren op school worden ingeleverd.  
 
We hopen op een heel gezellige avond. 
 

Paaslunch 
 
Op 14 april hebben we weer onze jaarlijkse Paaslunch. Dan hoeven de kinderen dus geen 
eten en drinken voor de lunch mee naar school te nemen. Als er nog ouders zijn die ons die 
middag zouden kunnen helpen zou dat heel fijn zijn. 

 

Lente 
 
Het is goed te merken dat het lente is. Alles groeit weer volop. Zo ook ons voetbalveld. Dat 
wordt dus weer maaien. Hier is Larim bezig met het maaien van het gras. Hij kan dat heel 
goed.  
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