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Klusmorgen / klusdag… 

Afgelopen zaterdag zijn we met een 

tiental vaders hard aan het werk 

geweest om het rondom de school weer 

netjes te maken. Er is veel oud blad 

verwijderd, (rubber)tegels zijn 

schoongespoten en struiken zijn 

gesnoeid. De grootste klus was echter 

wel het vervangen van het zand in de 

zandbak bij groep 3 en 4. Er is zo’n 60 

m3 oud zand verwijderd en eenzelfde 

hoeveelheid mooi speelzand  

aangebracht. We hopen dat de 

kinderen hier veel plezier van zullen 

hebben. Ook via deze nieuwsbrief wil ik 

alle vaders en kinderen die geholpen 

hebben hartelijk bedanken! Wat mooi 

om dit met elkaar voor onze kinderen 

te kunnen en te mogen doen! 

Werkdrukakkoord 

Via de media hebt u kunnen vernemen 

dat er door de minister van onderwijs, 

dhr. Slob, een werkdrukakkoord 

getekend is. Dit betekent concreet dat 

elke school per ingang van 1 augustus 

2018 extra gelden krijgt om, in overleg 

met betrokkenen, de werkdruk in het 

onderwijs te verlichten. Hierover is 

binnen de directies en het team 

gesproken. De grootste werkdruk bij 

ons op school wordt ervaren rondom de 

combinatieklassen. Zoals u wellicht 

weet lossen we dit nu gedeeltelijk op 

met een Lio-stagiaire in het tweede deel 

van het schooljaar. Voor volgend jaar 

willen we graag iemand (tijdelijk) 

benoemen om in het eerste deel van het 

schooljaar deze groep les te geven. Dit 

zou betekenen dat we volgend jaar met 

8 enkele groepen kunnen werken. 

Hiervoor zal a.s. zaterdag geadverteerd 

gaan worden. We hopen dat we op deze 

manier wat kunnen doen aan de 

(gedeeltelijk) ervaren werkdruk, maar 

vooral om onze leerlingen voldoende 

aandacht en goed onderwijs te kunnen 

geven. 

Spelletjesdag / Koningsdag 

Op donderdag 26 april hopen we op 

school een spelletjesdag te organiseren 

i.v.m. de Koningsdag. Het verloop van 

deze dag zal er als volgt uitzien: 

- 8.45 uur: start van de schooldag in de 

klassen.  

- 9.30 uur: vlag hijsen en zingen bij de 

vlag met aansluitend de spelletjes op 

het plein voor groep 3 t/m 8. 

- 10.00 uur: rondgang met kleuters door 

Punthorst. 

- 12.00 uur: met elkaar op school eten. 

- 13.15 uur: groep 7 en 8 herdenking bij 

de kruizen aan de Dekkersweg. 

- 14.30 uur: einde schooldag (groep 1 

t/m 8) 

Iedereen is vanaf 9.30 uur van harte 

welkom op school om bij de vlag te 

zingen, te kijken bij de spelletjes en bij 

de rondgang van de kleuters.  

Sommige ouders zullen helpen bij de 

spelletjes. Fijn, zonder uw hulp kunnen 

we dit niet organiseren. 

Verkeersexamen 

Vorige week heeft groep 7 het 

theoretisch verkeersexamen gedaan. 

Aan het begin van deze week hebben ze 
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het praktische verkeersexamen gedaan. 

Gelukkig zijn alle leerlingen geslaagd. 

We hopen dat ze het geleerde ook 

dagelijks in de praktijk zullen brengen. 

Mooi schoon 

Jaarlijks doen we met groep 5 t/m 8 

mee aan de actie van Mooi schoon. Dit 

zal volgende week maandagmiddag 

plaatsvinden. Wethouder dhr. B. Krale 

zal bij ons aanwezig zijn om het 

startschot te geven. We willen de 

leerlingen concreet betrekken bij het 

milieu en het belang van een schone 

omgeving. We hopen dat deze actie hen 

helpt om hier bewust mee bezig te zijn.  

Staphorster marktdag 

Op dinsdag 17 april is de jaarlijkse 

Staphorster marktdag. ’s Morgens 

hebben de kinderen ‘gewoon’ school.  

’s Middags is iedereen vrij om deze 

marktdag te bezoeken.  

Cito-eindtoets 

Voor de leerlingen van groep 8 breekt 

er een spannende tijd aan. Op dinsdag 

17, woensdag 18 en donderdag 19 april 

maken zij de Cito-eindtoets. We hopen 

dat de leerlingen in alle rust kunnen 

laten zien wat zij in de afgelopen jaren 

geleerd hebben.  

Heel veel succes jongens en meisjes! 

Cursus overblijven 

Zoals vaker gemeld zijn we heel blij met 

onze grote groep moeders die helpen 

bij het overblijven! Tijdens zo’n uur 

overblijven wordt er wel het één en 

ander van ze gevraagd. Omdat er de 

laatste jaren nogal veel wijzigingen zijn 

geweest in de samenstelling van deze 

groep is het goed om hier met elkaar 

over na te denken. Op 24 april is er een 

cursusdag voor overblijfmoeders, zodat 

zij met elkaar kunnen nadenken over 

praktische zaken en ook van een 

externe dingen kunnen leren rondom 

het overblijven. We hebben op dit 

moment 16 aanmeldingen voor deze 

dag. Fijn dat dit zo met elkaar kan! 

‘Raad eens hoeveel ik van je hou…’ 

Lezen is van groot belang voor ieder 

kind! Goed kunnen lezen is de basis 

voor verdere ontwikkeling. Dat begint 

niet pas in groep 3, maar al veel eerder, 

o.a. door middel van voorlezen. Om dit 

voorlezen op jonge leeftijd te 

stimuleren krijgen alle kinderen uit de 

groepen A1, 1 en 2 vandaag het 

prentenboek ‘Raad eens hoeveel ik van 

je hou’ mee. We hopen dat ouders 

samen met hun kinderen keer op keer 

genieten van dit mooie boek.  

Ten slotte… 

De weken rijgen zich aaneen. We 

zeggen wel eens: ‘de tijd vliegt’. Na de 

winterperiode zien we buiten de eerste 

bloemen weer bloeien, struiken staan in 

bloei, de temperatuur gaat weer 

omhoog. Het voorjaar dient zich aan, 

mede door de verwarming van de zon! 

Wat een les voor ons! Hoe is het in 

uw/jouw/mijn hart? Is het ook nog zo 

koud en doods? Of mag daar ook nieuw 

leven zijn door de warmte van de Zonne 

der gerechtigheid? Van harte 

toegewenst! 

L.L. Verweij 
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