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Van het team  
Om 08.25 uur gaat de eerste bel en komen de kinderen naar binnen, vervolgens gaat om 
08.30 uur de tweede bel. De tweede bel betekent dat de leerkrachten gaan beginnen met de 
les. We gaan ervan uit dat iedereen op tijd aanwezig is. Mocht u onverhoopt toch wat later 
zijn vragen we u het kind alleen de klas in te laten gaan om zo de les zo min mogelijk te 
verstoren. Zien wij dat een leerling structureel te laat is dan zijn wij genoodzaakt om hier een 
melding van te maken bij de onderwijsinspectie.  
 
De komende periode gaan wij ons oriënteren op een nieuwe rekenmethode. We gaan de 
methodes Wereld in getallen en Pluspunt in de klas uitproberen.  
 

Schoolfruit 
Onze deelname aan het schoolfruit project zit er alweer 
bijna op. Wij vonden het een succes! Op 18 april krijgen 
de kinderen voor de laatste keer dit schooljaar 
schoolfruit, na de meivakantie moet er weer fruit van 
huis meegenomen worden.  
 
In het kader van gezond gedrag willen we onze 
fruitdagen, woensdag t/m vrijdag, voortzetten. We willen 
u daarom dringend verzoeken om deze dagen fruit of 
groente mee te geven. Wij vragen om ook op de 
maandag en dinsdag aandacht te hebben voor een 
gezond tussendoortje.  
 
Wij zien dat de kinderen om 12.00 uur nog regelmatig een ongezonde snack meekrijgen. Liever 
zien wij dat de kinderen naast hun brood een gezonde snack mee krijgen.  

 

AGENDA 
10 april  Voorstelling groep 7/8 
12 april  Koningsspelen + verjaardag van alle juffen en meester 
14 april  Palmpasen kerk 09.00 uur 
16 en 17 april  Eindcito groep 8 
16 april  Paaslunch 
19 april  Goede vrijdag; alle leerlingen zijn vrij 
   Meivakantie 
27 april  Koningsvoetbal VV Heino 
6 mei   Weer naar school! 
7 mei   Groep 6/7/8 naar de brandweerkazerne in Heino 
   Groep 4/5 voorlichting van de brandweer in de klas 
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Vastenactie 
Wij doen dit jaar weer mee aan de Vastenactie. De 
leerlingen hebben de doosjes voor de Vastenactie 
meegekregen naar huis. Tijdens de gezinsviering 
van Palmpasen mogen de kinderen de doosjes 
meenemen naar de kerk. De kinderen die niet naar 
de kerk gaan, nemen het mee naar school voor 
Goede Vrijdag (19 april) en dan zorgen wij ervoor 
dat het meegenomen wordt naar de kerk. Het 
thema is dit jaar ‘Water verandert alles’. 
Waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua 
en Indonesië worden door middel van de actie 
ondersteund. Dichtbij afgelegen dorpen worden 
waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd. 
De actiebijdrage brengt veel meer dan alleen 
schoon water: kinderen hoeven geen water meer 
te halen en kunnen gewoon naar school. 

Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd voor school en werk. Schoon 
water verandert alles! Hier vindt u meer informatie:  
https://www.vastenactie.nl/nl/scholen/thema2019:water-verandert-alles 
 

Project ‘Mooi schoon’ 
Op donderdag 4 april is groep 1 t/m 6 aan de slag geweest met de actie ‘Mooi schoon’. Deze 
actie had als doel het opruimen van zwerfafval en de bewustwording rondom zwerfafval. De 
kinderen zijn deze middag de buurt in gegaan om al het zwerfafval op te ruimen.  

 

Verkeersexamen groep 7/8 
Vanmorgen zou groep 7/8 het theoretische verkeersexamen doen. Helaas is dit niet 
doorgegaan wegens storing. 
 

“Vandaag doen zo'n 190.000 kinderen het VVN Verkeersexamen. Ongeveer een derde van 
de scholen maakt het examen digitaal. Daardoor is vanochtend de server overbelast geraakt 

en was het voor veel scholen niet mogelijk om in te loggen. Onze excuses voor het grote 
ongemak.” 

 
We hebben het theoretische examen hierdoor moeten 
uitstellen naar morgenochtend (vrijdag 5 april).  
 
Vanmiddag hebben de kinderen wel het praktische 
verkeersexamen gedaan. Morgen horen de kinderen of ze 
geslaagd zijn. Willen jullie voor ze duimen?? 
 

 

NL doet 
Wij willen alle vrijwilligers bedanken die op 16 maart hard gewerkt hebben om de school en 
het schoolplein weer piekfijn in orde te brengen! Heel fijn om te weten dat er zo veel ouders 
betrokken zijn bij onze school! 
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Het onderstaande vakantierooster is het rooster dat volgend jaar gebruikt zal worden. Naast 
deze dagen hebben wij nog vrije dagen en studiedagen gepland.  
 

Vakantie- en vrijedagen 
Herfstvakantie 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 t/m 21 februari 2020 
Foekepot 25 februari 2020 
Goede vrijdag 10 april 2020 
Pasen 13 april 2020 
Meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart 21 mei 2020 en 22 mei 2020 
Pinksteren 1 juni 2020 
Zomervakantie 6 juli 2020 t/m 14 augustus 2020 

 

Studiedagen 

Studiedag Woensdag 25 september 
Studiedag Vrijdag 14 februari 
Studiedag Dinsdag 2 juni 
  

 

Koningsspelen – Hulp gezocht! 
Op vrijdag 12 april doen wij mee met de 
Koningsspelen. Ook zullen deze feestelijke 
dag alle juffen en onze meester hun 
verjaardag vieren. Kinderen en begeleiders 
mogen dan in feestelijke, sportieve kleding 
naar school komen. Denk aan de kleuren: 
rood, wit, blauw en oranje! De activiteiten 
zullen buiten op het veld plaatsvinden.  
 
Wij kunnen jullie hulp goed gebruiken. We 
zijn op zoek naar ouders/verzorgers 
die vanaf 10.00 uur willen helpen bij de verschillende spellen. Wij hopen op jullie 
medewerking, zodat we er met elkaar een feestelijke dag van kunnen maken! Heb je tijd en 
zin om te helpen, kun je dat voor 9 april invullen op de intekenlijst aan het informatiebord 
bij de ingang van de school.  
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