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30 maart
2 april
10 april
17 april
20 april
27 april

Studiedag 1 t/m 8
2e paasdag
Start scholenproject
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Sportdag groep 1-2
Start meivakantie

Geachte ouders/ verzorgers,
Afgelopen woensdag hebben we gestaakt voor betere werkomstandigheden. Het gaat voornamelijk
om de invulling van het passend onderwijs. Er komen veel kinderen op de basisscholen die extra
begeleiding nodig hebben die in het verleden naar het speciaal onderwijs gingen. Zonder extra geld ,
zonder extra waardering en zonder extra nascholing is het onmogelijk om een klas de aandacht te
geven die het nodig heeft.
Kerstkaart
In december hebben de groepen 8 meegedaan aan een actie van het Nationaal Ouderenfonds. Zij
hebben kerstkaarten verstuurd naar eenzame ouderen.
Deze week ontving Louke uit groep 8A een bijzonder pakketje van degene die haar kaart had
ontvangen. Een prachtige brief waarin deze mevrouw Louke bedankte voor haar mooie en
persoonlijke kaart. Het pakketje was gevuld met een cadeautje voor Louke en stroopwafels voor de
hele klas! Er zijn ongetwijfeld nog meer ouderen geweest die net zo blij
waren met hun kaart.
Een geslaagde actie!

Kangoeroewedstrijd
Elk jaar doen wij mee met de wereldwijde
rekenwedstrijd “Kangoeroe”. In 51 landen
wordt op hetzelfde moment 24 moeilijke
rekenvraagstukken aan de kinderen
voorgelegd. Voor elk niveau wordt er een
aparte toets gemaakt. We hebben
wekenlang geoefend en vandaag was het
dan zover. De kinderen vinden het vooral
leuk om mee te doen, de uitslag komt na
de meivakantie.
Week van het geld
In de Week van het geld hebben de kinderen van de
bovenbouw veel geleerd over de waarde van het geld,
sparen, hypotheek, koersen, aandelen enz.. Karen van
Tongeren, Bas van Kalshoven en Mirjam Weitenberg zijn
ouders van school en werkzaam op een bank. Zij hebben
de kinderen een gastles aangeboden die door iedereen als
heel leuk en leerzaam is ervaren. Hartelijk dank!
De Dreef
Wanneer er een tweede laag asfalt gestort is volgt er nog een streetprint. Dan lijkt het net alsof er
klinkers liggen, een polderoplossing.
De werkzaamheden gaan in ieder geval door tot 26 april. Ik weet niet wanneer de doorgang van het
Park naar de school weer open gaat, maar de verwachting is dat dat nog wel even kan duren. Het
verbaasd mij hoe smal de Dreef geworden is, hij loopt van de 2 werkende mannen tot de asfaltrand,
het gedeelte boven de 2 mannen is fietspad. Hoe daar twee bussen elkaar moeten passeren is mij
een raadsel. Misschien gaan zij daardoor wel langzamer rijden.

Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken

