
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders,                             nieuwsbrief 11;   01-04-2022 
Het lijkt wel alsof de winter nu nog even wil beginnen. Wat een verschil met vorige week toen 
we onder een stralende zon een fantastische middag hadden met ‘Heel Juliana Bakt!’.  
We hebben enorm genoten met elkaar, niet alleen vanwege de geweldige opbrengst, maar 
vooral door de onderlinge ontmoeting en verbinding met elkaar. Trouwens, dat was ook goed 
merkbaar tijdens de voetbalwedstrijden de afgelopen 2 woensdagen. Heerlijk dat dit 
allemaal weer mogelijk is! 
Gisteren was het voor de eerste keer weer ‘Juliana in Bedrijf’. Er waren niet zoveel ouders, 
maar dat kan ook aan het slechte weer hebben gelegen. Degenen die er waren vonden het 
erg leuk een poosje een les bij te wonen en zo een kijkje in onze les-keuken te krijgen.  
Twee weken geleden hadden we het ‘kijkje in de klas’ en dat was ook een mooie 
gelegenheid om informeel in de klas te kijken na schooltijd. Wij hebben dat als team heel 
waardevol ervaren en hebben besloten dit erin te houden. Om ervoor te zorgen dat het 
iedere keer weer leuk is om even te komen kijken, gaan we dit steeds tussen twee vakanties in 
doen, met uitzondering van de maanden januari/februari omdat dan ook al de 
rapportgesprekken zijn. De eerstvolgende keer zal dan ergens in mei/juni zijn. 
Geniet u verder van alle wetenswaardigheden in deze nieuwsbrief, veel leesplezier! 
 
 
Bijbelverhalen 
We leven met elkaar weer toe naar Pasen, het feest van de opstanding. Op donderdag  
14 april zal er in iedere groep een Paasviering worden gehouden en aansluitend een 
Paaslunch worden aangeboden door de Ouderraad. Waardevol om dit in de eigen groep te 
kunnen vieren en stil te staan bij het Evangelie van de opgestane Heer! 

 
 
Momenteel volgen we nog de Bijbelverhalen van de weg 
die Jezus ging naar Pasen toe. En dat was geen 
gemakkelijke weg voor Hem. In de tuin Gethsemané riep 
Hij tot Zijn Vader:  
‘Als het mogelijk is, laat dit lijden dan aan Mij voorbij gaan. 
Maar…niet wat Ik wil maar wat U wilt zal gebeuren’. 
En daarmee liet Jezus zien dat Hij niet alleen mens was, 
maar ook de Zoon van God. Ondanks al het lijden wilde Hij 
toch daar dwars doorheen gaan. 
 
Wij mogen nu zeggen ‘God zij dank’ dat Hij dat heeft 
gedaan, want daardoor heeft Jezus alle schuld voor onze 
zonden betaald en kunnen wij leven in Gods licht!  
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Zending – Oekraïne     
Wat een geweldig resultaat gaf de actie ‘Heel Juliana Bakt!’ : € 1.200,00 
Daarnaast wil ik vermelden dat groep 8 op eigen initiatief een flessenactie is gestart en het 
eindbedrag daarvan is € 220,00! Top gedaan groep 8!! 
Met alle giften en het zendingsgeld erbij kwamen we op € 1.800,00. Als school wilden we ook 
bijdragen aan dit goede doel en daarmee is de eindstand geworden: € 2.200,00 
Dit bedrag zal worden overgemaakt naar: https://dorcas.nl/christelijk-noodhulpcluster/ 
Het Christelijk Noodhulpcluster is een samenwerking tussen Dorcas, EO Metterdaad, Red een 
Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA. Samen coördineren we acute noodhulpacties, zowel qua 
fondsenwerving als qua uitvoering. 
 
  
Lief en leed 
Juf Myrthe, onze intern begeleider, is voorlopig afwezig op school. Zij heeft een periode van 
rust nodig en daar hoort afstand nemen tot het werk ook bij. We wensen haar alle goeds toe 
en hopen dat zij op enig moment haar taken weer kan oppakken. Tot die tijd kunt u al uw 
vragen over zorgleerlingen of anderszins richten tot de directie. 
Milan uit groep 3 kreeg een paar weken geleden weer een gunstige uitslag na de  
3-maandelijkse scan.  We zijn dankbaar dat het zo goed mag blijven gaan met hem! 
Anna B uit groep 7 is vorige week geopereerd aan haar voet. Het gaat gelukkig 
weer de goede kant op maar het duurt even voordat ze weer lekker kan rennen. 
Sterkte Anna! 
Amy uit groep 7 was erg ongelukkig gevallen tijdens het skaten en brak haar pols. 
Ze moest uiteindelijk 2x geopereerd worden maar nu gaat het gelukkig weer goed. 
Fijn Amy! 
Flynn uit groep 5 is geopereerd aan zijn oor. Gelukkig gaat het weer beter nu! 
 
 
Corona maatregelen voorbij – géén online lessen meer 
Nu alle maatregelen voorbij zijn, hebben wij als school ook nagedacht hoe we verder gaan 
met online lessen bij ziekte. De afgelopen twee jaar was het gebruikelijk dat kinderen die thuis 
zaten vanwege quarantaine alle schoolspullen meekregen inclusief een Chromebook. Zij 
konden dan thuis inloggen en de lessen in de klas ‘live’ meevolgen. 
Maar de situatie is momenteel aan het stabiliseren en de meeste kinderen die nu ziek zin 
hebben ‘gewoon’ griep op iets anders. Daarom hebben wij het volgende besloten: 
 
Ben je ziek:        Dan hoef je thuis uiteraard geen schoolwerk te doen. 
Ben je in quarantaine:  Dan mag je schoolspullen ophalen zónder Chromebook. 
                                        De leerkracht verzorgt geen online les meer.  
                                        In de Classroom staat het huiswerk dat je in de werkboeken maakt.  
Op deze manier gaan we weer terug naar het ‘oude’ normaal en het ont-zorgt de 
leerkrachten door geen ‘hybride’ onderwijs meer te hoeven geven. 
 
Normering toetsen 
In het ouderportaal van Parnassys kunt u met regelmaat de resultaten van uw kinderen 
volgen. Zeker in de midden- en bovenbouw zijn daar vaak cijfers te vinden op toetsen van 
rekenen, taal en spelling. Vaak vielen die resultaten erg tegen ten opzichte van wat ze 
eigenlijk gepresteerd hadden. Dat heeft alles te maken met de normering van de toetsen.  
Er is de keuze om de normering op 80% of 60% in te stellen. Hoe hoger de normering, des te 
strenger is de beoordeling.  
Bij ons stond de normering standaard op 80%, dus redelijk streng. Dat betekent dat je 
minimaal 80% van een toets foutloos moet hebben om een voldoende te halen.  
Al langer hebben wij besproken wat wij nu eigenlijk willen laten zien met deze resultaten.  
Is dit puur een cijfer dat behaald is of geeft dit cijfer echt weer wat een leerling beheerst. 
Een normering van 60% geeft relatief erg hoge cijfers die ook geen recht doet aan de 
prestaties van de leerlingen. Het liefst wilden wij een normering die daartussen zat.  



Uiteindelijk hebben wij besloten de normering voor rekenen, taal en 
spelling aan te passen naar 70%. Dat hebben we deze week 
ingesteld en dat betekent dat u waarschijnlijk wat hogere cijfers zult 
zien dan er voorheen stonden. Wanneer er een onvoldoende 
beheersing is, dan is dat voor de leerkracht een signaal dat er nog 
wat meer uitleg gegeven moet worden of nog wat extra geoefend 
moet worden.  
 
 
Verkeerslessen op het schoolplein 
Aanstaande maandag 4 april zullen de groepen 3, 4, 5 en 6 weer verkeerslessen krijgen op het 
schoolplein. Het is belangrijk dat zij vaardigheden leren op de fiets en daarvoor worden 
verschillende parcours uitgezet. Alle kinderen moeten dan maandag op de fiets naar school 
komen. Dat vraagt wat parkeer aanpassingen maar dat gaat vast lukken.  
Op donderdag 7 april hebben de groepen 1 en 2 ook verkeerslessen, maar dat gaat zonder 
fiets. Groep 7 en 8 doen deze ronde niet mee, zij hebben later nog activiteiten. 
 
 
Skate-dag op het schoolplein 
Op dinsdag 5 april zijn er de hele dag skate-clinics op het 
schoolplein. Deze clinics zijn voor de groepen 5 t/m 8.  
Alle materialen worden verzorgd door de organisatie, de 
kinderen hoeven niets mee te nemen.  
 

Muziekproject groep 4 – De Bazuin 
De feestelijk afsluiting van het project zal plaatsvinden op dinsdag 5 april van 
19.00 – 20.00 uur in de hal van de school. Ouders van groep 4 zijn van harte 
welkom om te komen kijken en luisteren naar de muzikale prestaties van  
hun kinderen. Het belooft in een spetterend optreden te worden samen met 
leden van Jong Bazuin. De school is om 18.45 uur open. 

 
Traktaties 
In de coronaperiode was het gebruikelijk de traktaties apart te verpakken. Nu alle 
maatregelen zijn losgelaten is dit niet meer noodzakelijk. We vragen u wel 
zoveel mogelijk een gezonde traktatie mee te geven en deze ook niet te groot 
te maken. We merken soms dat kinderen zeer royale traktaties meenemen die 
bestaan uit meerdere onderdelen. Uiteraard mogen alle jarigen bij de directie 
een duik nemen in de schatkist en daar een leuk presentje uit kiezen!  
 
 
Schoolvoetbal 
We hebben 2 woensdagmiddagen gehad en daar zijn 2 teams uitgekomen voor de finale:  
de meisjes van groep 8 en de jongens van groep 6. Super gedaan! De andere teams hebben 
sportief gestreden om de winst en dat is het belangrijkste. Aanstaande woensdag spelen nog 
de jongensteams van groep 7 en 8. Ik ben benieuwd of daar ook een finalist uit zal komen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 april 
Vanmorgen kregen wij ‘hoog bezoek’ van de commissaris van de Koning. Hij kwam luisteren 
of wij het Wilhelmus wel uit ons hoofd konden zingen. Gelukkig klonk het als een klok en de 
commissaris was dik tevreden!....1 april  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Viering 4 en 5 mei – groep 8 
Dit jaar zijn wij als school aan de beurt om het monument van de slachtoffers van de  
2e WO te onderhouden en te helpen tijdens de herdenking op  
4 mei. Wij vinden het een eer om hieraan mee te doen en zullen 
binnenkort een gastles over de 2e WO krijgen. Burgemeester 
Fröhlich komt op donderdag 14 april ’s middags naar onze 
school en zal dan deze gastles zelf verzorgen in groep 8.  
De week erna zullen enkele leerlingen van groep 8 samen met 
de wethouder het monument weer helemaal schoonmaken. 
Op 4 mei zullen dan weer enkele leerlingen meehelpen tijdens 
de herdenking van de slachtoffers. Dan wordt het stokje  
overgedragen aan de Wilhelminaschool die volgend jaar aan 
de beurt is. 
 
 
 
Verjaardagen april 
  1 Meike   groep 8  
  2 Mirte   groep 4  
  6 Olivia   groep 5  
  7 Fernando   groep 4  
  8 Niels   groep 3  
13 Tim   groep 7  
13 Florian   groep 6  
14 Florent   groep 3  
15 Vera   groep 5  
 

 
 
 
16 Noah   groep 6  
18 Jozua   groep 4  
20 Elias   groep 7  
20 Max   groep 2  
21 Jens   groep 1  
24 Noa   groep 6  
25 Kris    groep 3  
26 Levi   groep 5  
27 Sara   groep 3  
28 Jodie   groep 8 

                                  Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
             
 
 
 
 
 
 



 
                                                         
          
            Agenda 
 
 dinsdag 5 april:  Skate clinics voor groep 5 t/m 8 

dinsdag 5 april:  afsluiting muziekproject groep 4 + De Bazuin: 19.00 uur 
woensdag 13 april:  Wandelen voor water – groep 7 
donderdag 14 april:  Paasviering + paaslunch 

  
vrijdag 15-04 t/m maandag 18-04: PAASWEEKEND 

 
 vrijdag 22 april:  Koningsspelen; gr. 3-8 zijn om 13.00 uur vrij   
 

maandag 25-04 t/m vrijdag 06-05: MEIVAKANTIE   
 

   
Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 

 
Caroline van Reenen 
directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 


