
                  Nieuwsbrief maart 2022 
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Leesmotivatie 

Op school vinden we lezen en leesmotivatie erg belangrijk. Deze week deden we 

mee aan de Week van het leesplezier. Paul van Loon en André Kuipers hebben eind 

vorige week 3000 scholen een doos gestuurd. Hierin zat materiaal voor de 

middenbouw en voor de bovenbouw. In groep 6,7,8 stond André Kuipers centraal 

en in de middenbouw Paul van Loon.  Ook hebben we 15 nieuwe schoolboeken 

aangeschaft. Deze boeken worden nu gelezen door de leerlingen van groep 6.  Ze 

lezen deze boeken die uitgekomen zijn in 2021, en brengen hun stem uit. Het boek 

dat de meeste stemmen krijgt wint de kinderjury.  

Nieuwbouw 

Vandaag bracht de Raad van Toezicht van Catent een bezoek aan onze school. 

Uiteraard hebben we ook een bezoek aan onze nieuwe school gebracht. Ook het 

team heeft kunnen kijken. Wij zijn erg enthousiast over het gebouw maar we kunnen 

u helaas nog niet een definitieve opleverdatum geven. Er wordt gedacht aan een 

oplevering half juni. Zodra er nieuws te melden is laten we het weten. 

Grote rekendag 

Woensdag 30 maart staat de schooldag in het teken van “de grote Rekendag”. Het 

thema is dit jaar heel toepasselijk “Bouwen”. Bij het thema bouwen komen veel 

rekenactiviteiten kijken: tekenen, inschatten, plannen. Maar er wordt ook een 

koppeling gelegd met handvaardigheid.  Het grote doel van deze dag is dat alle 

kinderen op een onderzoekende en speelse manier gaan ervaren dat rekenen leuk 

is. 

Passiemiddagen 

We gaan weer passiemiddagen organiseren. Op dinsdag 5, 12 en 19 april werken 

we groepsdoorbrekend aan verschillende activiteiten. Het doel hiervan is dat 

leerlingen kennis maken met verschillende creatieve activiteiten. We zijn nog op 

zoek naar ouders die willen en kunnen helpen, of een leuke passie hebben om te 

delen met onze leerlingen. Wij zijn ook nog op zoek naar een klein oventje dat we 

kunnen lenen. U kuntzich opgeven bij één van de leerkrachten. 

 



Verkeerssituatie rondom school 

Al eerder hebben we in de nieuwsbrief uw aandacht gevraagd over de 

verkeerssituatie rondom school. Nu de tennisbanen ook gerenoveerd worden is het 

erg druk met bouwverkeer. Wij doen een dringende oproep aan u als ouders om 

zoveel mogelijk met de fiets, of lopend naar school te komen. Komt u met de auto 

wilt u deze dan parkeren op de parkeerplaats en niet bij de groenstrook. Samen zijn 

we verantwoordelijk voor een veilige situatie rondom het brengen en halen.  

Maandag a.s. doet groep 7 en 8 mee aan het theorie verkeersexamen.  

 

Heeft u vragen? Stel ze gerust! 

De leerkracht van uw kind en ik staan graag voor u klaar als u vragen heeft. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jacqueline Driezen 

 


