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Beste ouders en verzorgers,  
 
Hierbij ontvangt u de maandinfo voor april 2022. We gaan een mooie lentemaand tegemoet waarin 
we Pasen vieren en er in alle kleurgroepen leuke projecten worden opgestart. In deze 
maandinformatie leest u over een mooi initiatief van werkers en ouders voor kinderen uit Oekraïne. 
Ook VO werkers hebben een actie bedacht, daarover leest u meer in de bijlage.  
 
De medezeggenschapsraad zoekt nieuwe leden. Heeft u interesse? Lees dan de bijlage.  
We wensen jullie een zonnig weekend. 
 
Vriendelijke groeten van Anne-Mieke en Roos 
 
 
 

Algemeen 

 

Studiedag dinsdag 29 maart, werkers vrij 
Aanstaande dinsdag 29 maart is er een studiedag voor het team van de basisschool. De werkers zijn 
die dag vrij. Op de studiedag besteden wij aandacht aan onze visie op rekenonderwijs. Dit doen wij 
onder begeleiding van een rekenspecialist. Deze rekenspecialist ondersteunt ons ook de komende 
maanden bij het kiezen van een nieuwe rekenmethode.  

 

Vrije dagen in april 
Vrijdag 15 april zijn de kinderen vrij ivm Goede Vrijdag 
Maandag 18 april zijn de kinderen vrij ivm 2e paasdag. 

 

Meivakantie 
De meivakantie is van zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei.  
We zien de kinderen graag weer op maandag 9 mei. 
 

Coronamaatregelen versoepeld, zelftesten nog beschikbaar 
Vanaf 23 maart zijn de coronamaatregelen verder versoepeld. Wij geven vanaf nu geen zelftesten 
meer mee aan de werkers. Wel zijn er nog zelftesten beschikbaar voor werkers met klachten. Deze 
kunnen zij nog steeds op school verkrijgen. 
 

Indeling naar groep 3, 5 en 7 
De komende weken gaan de medewerkers starten met de indeling naar de groepen 3, 5  
en 7. Afgelopen maandag hebben de ouders/verzorgers van de groepen 2, 4 en 6 een mail 
daarover ontvangen. Daarin werd u gevraagd om belangrijke zaken over uw kind met ons te delen. 
We hebben al een aantal reacties ontvangen. Heeft u ons nog geen bericht gestuurd, wilt u dit dan 
nog vóór 31 maart doen? We ontvangen graag van alle ouders een reactie. 
 

WP voor Oekraïne  
Vanuit de Werkersraad kwam het initiatief om geld in te zamelen voor de 
mensen in Oekraïne. Dit leeft vooral in de hogere groepen.  
We besteden hier graag aandacht aan! 
Vanaf 4 t/m 19 april staat er een kraampje in de buurt van het fietsenhok waar 
onder leiding van bovenbouwers allerlei creaties worden verkocht, gemaakt 
door de werkers van groep 3 t/m 8. De werkers van de bovenbouw maken 
ook allerlei allergeen-vrije koekjes en taartjes, o.a. zonder gluten of melk, dus 
voor iedereen is er iets in de kraam te vinden. 
Deze kraam staat er 's ochtends van 8.20 - 8.40 en 's middags van 12:55 -
13:30 óf 14:55-15:30. 
 
Het uiteindelijke bedrag gaat naar Giro 555. 
 
 



Maandinfo april 2022 

 2 

Ouderinitiatief voor Oekraïne  
Er is een groep Oekraïense gezinnen opgenomen in gemeente De Bilt, veelal bij individuele 
gezinnen. In de gemeente de Bilt zijn er meerdere gezinnen die worden opgevangen. Bij deze 
gezinnen leeft een gemeenschappelijke wens: andere Oekraïense gezinnen ontmoeten. De 
kinderen kunnen dan spelen en de moeders kunnen bijpraten in hun 
eigen taal en samenzijn met hun eigen gewoonten.  De meeste gezinnen 
zijn incompleet omdat vader nog in Oekraïne zit. Los van het liefdevol 
opgevangen worden door diverse Nederlandse gezinnen hebben ze 
vaak een lange enge reis achter de rug, maken ze zich zorgen om hun 
man en/of andere achtergebleven familieleden en spreken ze weinig 
Engels. Deze groep geeft aan heel graag anderen te ontmoeten. 
Daarom biedt de Werkplaats hen de gelegenheid om van het terrein 
gebruik te maken op donderdag-middagen na school. Waarschijnlijk van 
14.00-16.00 uur.  Een groep WP-ouders gaat dit opzetten. Zij zorgen voor drinken en iets 
lekkers. Het initiatief gaat van start op donderdag 7 april. 

 

Palmpasen  
Vrijdag 8 april vieren we Palmpasen op school. De werkers van groep 3 t/m 8 gaan die dag ieder 
zelf een palmpaasstok maken.  
 
Zij dienen daarvoor het volgende mee te nemen:  

 Palmpaasstok (zie afbeelding) met aan de uiteinden oogjes of 
haakjes bevestigd. Aan deze haakjes wordt dan het touw met de 
versiering vastgemaakt op school. 

 gedroogde vruchten (appeltjes, rozijnen, andere vruchten, (géén 
 

 dennentakjes, hulst of buxus. 
 

In de onderbouw (1/2) wordt er per groep éen palmpaasstok gemaakt. De 
kinderen van 1/2 hoeven hiervoor die dag niets mee te nemen. Alle kinderen 
van groep 1-8 bakken in deze week op school een broodhaantje.  
We vieren die dag het begin van de lente en het ontluiken van nieuw leven in de natuur. Werkers 
leren zorg te dragen voor hun natuurlijke omgeving en leren geven aan elkaar.  
We vertellen over het Palmpaas feest.   

 

Paasviering 
Op donderdag 14 april maart vieren we Pasen in alle groepen.  
Er zullen in elke bouw diverse paasactiviteiten plaatsvinden en alle 
werkers (groep 1-8) zullen die dag genieten van een gezamenlijke 
paaslunch/ontbijt. Voor die lunch/ontbijt nemen de werkers van 
groep 3 t/m 8 allemaal zelf iets mee.  
Via de groepsmedewerker hoort u wat uw kind mee zou kunnen 
nemen voor de lunch die dag. Werkers uit groep 1/2 hoeven niets 
mee te nemen, de lunch wordt verzorgd door de medewerkers. 
 

De groepen 1/2 

 

OM-gesprekken in de onderbouw 
In de week van 4 tot en met 8 april zijn de OM (Ouder/Medewerker) gesprekken voor de groepen 1 
en 2. Op maandag 28 april gaat de Parro open voor aanmelding. 
 

Sportdag 12 april 
Op deze dag is er voor de kleuters een sportdag buiten op ons eigen terrein. Het is fijn als de 
kinderen sportieve schoenen dragen en een extra flesje water mee naar school nemen. Mocht het 
zonnig weer zijn dan is het prettig als ze thuis ook al zijn ingesmeerd met zonnebrand. 
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Pasen (ouderhulp gewenst) 
Op vrijdag 8 april wordt er met elkaar Palmpasen gevierd. Iedere 
groep maakt in de week van 4-8 april broodhaantjes. Er volgt een 
Parro-oproep voor ouderhulp hierbij. Per groep versieren we één 
palmpaasstok. Het verhaal van Pasen wordt op kleuterniveau aan de 
kinderen verteld. 
 
Maandag 11 april kijken alle kleutergroepen naar een poppenkast-
voorstelling in onze eigen kleutergymzaal. 
 
Donderdag 14 april vieren we met elkaar Pasen. We beginnen in de gymzaal, waar de medewerkers 
van de onderbouw een toneelstuk spelen. Als dit is afgelopen huppen we achter de paashaas aan 

richting de bosrand. Daar begint het eieren zoeken. Zonder een mooi 
versierd en lekker gekookt ei kan je natuurlijk niet gaan brunchen! Van al dat 
zoeken krijg je honger en we gaan daarna dan ook richting de klas om met 
elkaar te brunchen. De tafels staan al klaar en worden mooi gedekt. Ieder 
kind heeft hard gewerkt aan een paasmandje. Daar vinden ze nog wat 
lekkers in. Ook voor de paasviering zoeken we ouderhulp.  

Via Parro volgt een oproep per klas en kunnen jullie je opgeven. 
 

Kijkje in de klas  
Jullie zijn van harte uitgenodigd om na schooltijd met je kind in de klas te komen. De kinderen 
vinden het vaak leuk om bouwwerken, knutsels, thematafels of werkjes te laten zien. Voel je 
welkom! 
 

Oudsten naar grote plein 
Na Pasen mogen de oudste kinderen die volgend jaar de middenbouw gaan op de lange dagen in 
de pauze naar het grote plein. Ze worden begeleid door kinderen uit groep 3.  
 

De groepen 3/4  

 
Project Nederlands landschap en Kunst 
Komende week starten we met het thema: Nederlands landschap en kunst. 
Na aanleiding van het boek: Wat ik mooi vind, gaan we het hebben over 

 

kunstwerken te kijken. Wat zie je op het schilderij? Wat zou de schilder willen 
laten zien/vertellen? Vind je het mooi? En natuurlijk gaan we ook zelf kunst 
maken.  
 

Palmpasen 8 april ouderhulp nodig 

Wij gaan ook met alle kinderen een Palmpasenstok maken. Voor het maken van de Palmpasenstok 

hebben wij ouderhulp nodig. Jullie krijgen van de groepsmedewerker een Parro om je op te geven 

als je kunt meehelpen op vrijdag 8 april. 

 
Paasviering 14 april 
Donderdag 14 april vieren we het Paasfeest. De dag voor het Paasfeest versieren we met de 
kinderen eieren en hopen dat de Paashaas ze voor ons verstopt in de bosrand! Het wordt een 
gezellige dag met eieren zoeken, verhalen en creatieve opdrachten. We sluiten de dag gezellig af 
met een Paasbrunch. De kinderen mogen voor die dag thuis een lekker hapje klaarmaken om te 
delen tijdens de lunch. Meer informatie volgt nog via de Parro.  
 

Koken 
We krijgen van meerdere ouders de vraag wanneer er weer gekookt kan worden. Vanwege 
wisseling van ruimte is de keuken momenteel niet beschikbaar. We zijn druk bezig om dit weer 
mogelijk te maken.  
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Kamp 9 en 10 juni 
Vandaag hebben de kinderen allemaal een inschrijfbrief meegekregen 
voor het Kamp. Het thema van dit jaar is . Vind je het 
leuk om een fikkie te stoken, hutten te bouwen of speren te maken? 
Geef je dan op voor het kamp!  
Wij hebben er al heel veel zin in.   

 

De groepen 5/6 

 

Samenwerken 
In alle groepen wordt al veel samengewerkt, maar in deze periode gebeurt dat net iets vaker dan 
anders door het project samen leven en samen werken. We doen kringspelletjes, activiteiten op het 
plein, maar zetten het samenwerken ook extra in tijdens de instructies en zelfstandig werktijd. De 
werkers leren er veel van, samenwerken is niet altijd eenvoudig. We zien dat het verbindt en dat 
onze werkers al heel knap kunnen reflecteren op hun eigen inbreng 
 

Ramadan 
Tijdens dit project start de Ramadan, op zaterdag 2 of zondag 3 april. Kinderen in de leeftijd van 
groep 5/6 doen nog niet volledig mee, maar maken thuis het vasten van dichtbij mee en vieren aan 
het eind van de Ramadan het Suikerfeest. We grijpen natuurlijk onze kans om alle werkers te leren 
wat Ramadan inhoudt en waarom het Suikerfeest wordt gevierd.  
Onze onderwijsondersteuner Salima neemt een groepje werkers 
onder haar hoede en gaat met deze groep in alle klassen vertellen. 
We werken hierin samen met de werkers uit groep 7/8. Salima 
bekijkt met de werkers hoe de presentaties het beste vorm kunnen 
krijgen. Als het Suikerfeest gevierd wordt zorgen zij met de 
werkers voor wat lekkers voor iedereen! Het einde van de 
Ramadan valt in de vakantie, we vieren het Suikerfeest dus na de 
vakantie. 
 

Palmpasen 
Op vrijdag 8 april vieren we Palmpasen. Alle kinderen maken een mooie Palmpaasstok. Bovenaan 

in deze maandinfo in het stuk Algemeen staat wat er die dag meegenomen moet worden. 
 

Paasviering donderdag 14 april 
Donderdag 14 april vieren we het Paasfeest. We vullen de dag met creatieve opdrachten, verhalen, 
spel en eten samen een gezellige Paasbrunch. Meer info volgt via de groepsmedewerkers. 
 

Kamp 7 en 8 juni 
Begin volgende week krijgen de kinderen allemaal een inschrijfbrief voor het Kamp. 
 

De groepen 7/8 

 
Werkstuk/onderzoek 
In week 13 en 14 gaan de werkers uit de bovenbouw hun 2e 
werkstuk/onderzoek maken. De kinderen mogen van thuis hun laptop 
meenemen en andere spullen(boeken, folders) die handig zijn bij het 
maken van het onderzoek. De werkers zonder eigen laptop gebruiken op 
school een Chromebook. 

 
Project Noord-Amerika 
In week 13, 14 en 15 wordt er door de oudste werkers gewerkt aan het 
project Noord-Amerika. De kinderen krijgen verschillende filmpjes te zien, bestuderen teksten en 
gaan aan de slag in kleine groepjes om deelonderwerpen te kunnen presenteren. Dit is voor dit jaar 
het tweede wereldoriëntatie project. Volgend jaar komen Afrika en Azië aan de beurt.   
 
 

 

Met Palmpasen bezoek aan de Bremhorst 



Maandinfo april 2022 

 5 

Vrijdag 8 april gaan we in de bovenbouw Palmpaastakken versieren. In het algemene deel van de 
maandinformatie staat beschreven wat er moet worden meegenomen op vrijdag 8 april. 's Middags 
gaat een grote groep werkers uit 7/8 naar verzorgingstehuis "De Bremhorst" om een aantal 
Palmpaastakken aan bewoners aan te bieden. 
 

Paasviering donderdag 14 april 
Donderdag 14 april vieren we het Paasfeest. We vullen de dag met creatieve opdrachten, verhalen, 
spel en eten samen een gezellige Paasbrunch. Meer info volgt via de groepsmedewerkers. 
 

IEP (verplichte eindtoets groep 8) 
Op dinsdag 19 en woensdag 20 april staat er voor de oudste werkers een laatste toets op het 
programma.  Dit betreft de IEP toets. Dit is de verplichte eindtoets voor groep 8.  

 
 

 


