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Beste ouders/verzorgers, 
 
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen 
spelen op school. We hebben gemerkt dat het voor iedereen prettig is als bepaalde 
vragen of opmerkingen per mail onder de aandacht worden gebracht.  
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u van ons een 
brief met de informatie die van belang kan zijn in de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website onder het 
kopje Maandinfo. Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen 
zodat u, als u op de datum klikt, de relevante informatie van die dag vindt.  
 

Algemeen 
Verzuimregistratie 
Per 1 april 2017 (geen grap) zijn alle basisscholen verplicht om ongeoorloofd 
verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar (zie bijlage). 
Tevredenheidsenquête 
Vanaf maandag 3 april ontvangt u van ons een uitnodiging voor deelname aan de 
tevredenheidsenquête. In voorgaande jaren ontving u de uitnodiging van ons 
rechtstreeks, dit jaar kiezen we voor een ander instrument dat door het bureau 
'DUO' zal worden uitgezet onder ouders, medewerkers en werkers van 7/8. We 
verwachten hiermee beter onderzoek te kunnen doen waaruit we nieuwe 
ontwikkelpunten kunnen formuleren. Wij hopen op een hoge respons. 
Palmpasen 
De viering gaat vooral over de symboliek die erachter zit. 
De afsluiting van de donkere wintertijd, het nieuwe leven dat in de natuur geboren 
wordt en ontluikt. Zorg dragen voor de natuurlijke omgeving en geven aan elkaar. 

 
Vrijdag 7 april is de viering van Palmpasen, kinderen van de groepen 3 t/m 8 
versieren een persoonlijke palmpasenstok, de kinderen hebben hiervoor het 
volgende nodig: 

- palmpasenstok, zie boven,  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 
pinda’s/snoep/chips)) 

- dennentakjes, hulst of buxus. 
In de onderbouw (1/2) wordt er per groep éen palmpasenstok gemaakt.  De 
kinderen van 1/2 hoeven hiervoor niets mee te nemen. 
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Alle kinderen bakken in deze week een broodhaantje met de kookouder. In 
sommige groepen wordt er thuis een broodhaantje gebakken, als dit het geval is 
dan is dit door de groepsmedewerker besproken met de ouders. 
Studiemiddag donderdag 13 april 
Donderdagmiddag 13 april is er een studiemiddag, de school is om 12:30 uit. 
Pasen 
Vrijdag 14 april en maandag 17 april zijn de werkers vrij vanwege Pasen. 
Meivakantie 
De meivakantie start al in april  en wel op maandag 24 april en eindigt op vrijdag 5 
mei. We zien de kinderen graag weer op maandag 8 mei. 

De groepen 1/2  
Pasen 
Donderdag 13 april vieren wij Pasen. 
Met de medewerkers spelen wij een toneelstuk en gaan dan met de Paashaas naar 
de bosrand om eieren te zoeken. Daarna is er in de groep een Paasbrunch, eten 
meenemen is deze dag niet nodig. 

De groepen 3/4  
Pasen 
Op donderdag 13 april vieren we Pasen in de groep. Om 9 uur zullen we eieren 
gaan zoeken in het bos en dan aansluitend om 9.30 uur een Paasontbijt nuttigen in 
de groep. De kinderen nemen allemaal iets mee voor dit ontbijt. In de groep zal dit 
besproken worden op vrijdag 7 april en zal er een lijst komen te hangen waarop te 
zien is wat elke kind mee zal nemen voor het ontbijt. Wilt u dit dus donderdag 13 
april meegeven? 
Excursie 
Op 18, 21 april en 9 mei gaan de groepen 3/4 op excursie naar landgoed 
Vollenhoven. Ze gaan zich daar verdiepen in vleermuizen en het landgoed bekijken. 
We hebben chauffeurs nodig voor deze excursie. Wie zou er willen rijden? 
U kunt zich opgeven bij de medewerker van uw kind. Er zal een lijst bij de groep 
hangen. 
De groepen gaan op de volgende data en tijden: 
dinsdag 18 april: 
9.00- 10.30 Ingrid 
11.00-12.30 Robyn/Roos 
vrijdag 21 april: 
9.00-10.30 Anne 
11.00-12.30 Carolien/Madelon 
dinsdag 9 mei: 
9.00-10.30: Laura/Jikke 

De groepen 5/6 
Zwangerschapsverlof Isa 
De groepsmedewerker Isa Janssen gaat per donderdag 11 mei met 
zwangerschapsverlof. Karlijn van der Meijden gaat haar vervangen. Karlijn is nu 
stagiaire in de groep van Yolanke. 

De groepen 7/8 
Eindtoets groep 8 
Midden april wordt de centrale eindtoets IEP afgenomen bij de groep 8 werkers. 
Paasviering 
Op vrijdag 7 april worden lootjes getrokken voor de paaslunch van donderdag 13 
april. Op dit lootje staat de naam van een klasgenoot en wat uw kind kan 
meenemen voor eten en drinken voor dit kind. Het eten en drinken moet op 
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donderdagochtend 13 april worden meegenomen naar school.  
Verkeersexamen 
Aan de ouders met een kind in groep 8 de vraag om de aankomende week de route 
te gaan fietsen voor het praktisch verkeersexamen. Uw kind gaat ook nog een 
keertje proef fietsen onder begeleiding van een ouder tijdens schooltijd. Dit regelt 
de groepsmedewerker zelf. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin 
Teamleiders  
 


