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Luizenvrije school 
Vorige week hebben we weer een luizencontrole gehad.  
Er zijn geen luizen geconstateerd. Dat is heel fijn.  
Na de meivakantie op controleren wij voor u, zoals altijd na een vakantie. 
Denkt u dan weer even aan de klipjes, strikjes, gel enz. In het haar, dat 

maakt het pluizen niet makkelijker. Bedankt namens de luizenpluizers.  
  
  
 

Voorwoord 
Voor u ligt alweer de elfde nieuwsbrief van dit schooljaar. We 

hebben de afgelopen periode te maken gehad met een aantal 

momenten dat we geen inval konden krijgen. Ons team heeft 

waar mogelijk onze leerlingen opgevangen in hun eigen groep. 

Soms hebben we geluk, dan is er geen gewone leerkracht 

beschikbaar, maar wel een werelddocent. 

Afgelopen woensdag]hadden we zo’n geluksmoment en hebben 

we een werelddocent mogen verwelkomen in groep 4. Ard 

Vreugdenhil heeft een centrum op Curaçao waar schildpadden 

worden opgevangen. Hij heeft de leerlingen meegenomen in zijn 

verhalen over zijn opvang. 



 

 

  

   

Leerlingen motiveren en vertrouwen geven 
Heeft u ook wel eens dat u denkt dat een fout of vergissing opzettelijk wordt 
begaan? Dit noemen ze in de psychologie: “fundamentele toerekeningsfouten”. 
Heeft iemand mij niet gehoord, of luistert zij/hij bewust niet? 
Vaak zie je dat kinderen wel luisteren maar in gedachte al een stapje verder zijn, We 

schuiven onze stoel aan en gaan naar buiten. In gedachte zijn ze al buiten      . 

 
We moeten uitgaan van de beste bedoelingen. Dit betekent dat we uitstralen dat we 
ze de voordeel van de twijfel gunnen. Een mooi woord om dit te laten horen is 
“vergeten”. Ik denk dat een paar kinderen zijn vergeten om hun stoel aan te 
schuiven. Doe het nog maar even.  
Hiermee laat je zien dat je ervanuit gaat dat ze het goed willen doen, dat je denkt 
dat ze dit kunnen en dat het alleen een kwestie  is van de punten op de i zetten. 
  

 
 
 
  

 

Invalbeleid 
We hebben het beleid dat wanneer de leerkracht van 
uw zoon of dochter afwezig is, wij als school de 
eerste dag opvang bieden. Dit betekent in de praktijk 
dat de groep verdeeld wordt over de verschillende 
groepen. 
Dag twee van afwezigheid van de leerkracht is de 
groep een dag vrij.  
Mocht de leerkracht dan nog langer afwezig zijn, dan 
komt een andere vaste leerkracht voor de groep en 
zal een andere groep 1 dag vrij krijgen.  
Natuurlijk hopen we dat dit minimaal voorkomt en 
dat we allemaal gezond blijven.  
Bedankt voor uw medewerking. 
 

Mijnschool wordt overgenomen 
Per 31 maart wordt Mijn School overgenomen door Social Schools. Hoe dit in zijn 
werk gaat, zullen wij t.z.t. met u delen. Maar wij willen u wel adviseren om nu alvast 
alle foto's te downloaden omdat deze na 1 april allemaal verwijderd zullen zijn.  

 
 
 
  

 



 

 

  

Dalton en PBS 
Afgelopen periode hebben we extra 
geoefend met onze spionnenstem op 
de gang en het samenwerken of alleen 
werken buiten de klas. Door samen 
hieraan te werken merken we dat we 
meer rust in de school hebben. 
Leerlingen helpen elkaar herinneren 
aan de gemaakte afspraken en geven 
elkaar een compliment. 
Komende week werken we aan een 
goede luisterhouding bij instructies en 
blijven we scherp op de gemaakte 
regels en afspraken binnen de school. 
 
 
 

Agenda 
 
 

 
• 31 mrt praktisch verkeersexamen 

gr 8 
•  
• Dikte = 3pt 

 
• 3 april MR- vergadering 
• 6 april Paasviering 

 
• 7 april goede vrijdag-vrij 
• 10 april Tweede paasdag- vrij 

 
• 17 april Studiedag- vrij 
• 18-19 april- Cito Eindtoets gr 8 

 
• 21 april Koningsspelen 
• 24 april-5 mei- meivakantie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarig in Maart 
 
We feliciteren op :  
 
 
01-03  Jurian uit groep 6  
05-03 Armando uit groep 2 van de Vlinders 
06-03 Fien uit groep 1 van de Bijen 
07-03 Ahmad uit groep 4  
08-03 Daisy uit groep 3 
11-03  Mickay uit groep 7  
17-03 Farah uit groep 1  van de Vlinders 
18-03  Elia uit groep 2 van de Bijen  
20-03 Noëlla uit groep 2 van de Bijen 
25-03 Melle uit groep 8  
25-03 Fenna uit groep 3 
26-03 Lotte uit groep 7 
27-03 Jozua uit groep 1 van de Bijen 
28-03 Ekin uit groep 3  
 
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst!  
  
  

 
 
 
 
 
  

 


