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Agenda: 
- 30 maart t/m 2 april Goede Vrijdag en Pasen, leerlingen vrij  

- 5 april 20:00u bijeenkomst ouderpromotieteam 

- 7 april kidsrun 

- 9 t/m 12 april Lekker Fit week 

- 17, 18 en 19 april Centrale eindtoets groep 8 

- 20 april Koningsspelen 

- 25 april Sportdag 

- 27 april t/m 11 mei vakantie 

 

Maandelijks wordt u doormiddel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder interessant of 

belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website. 

Schoolgeld: 

Helaas is nog niet door iedereen het schoolgeld betaald of er is nog geen betaalafspraak gemaakt. Onlangs zijn er weer 

herinneringsbrieven verstuurd. Als er niet betaald wordt, kan uw kind niet mee op kamp (groep 8) of schoolreis (groep 1 t/m 7). 

Uw kind blijft dan op school en krijgt een alternatief programma. Zonder uw bijdrage kunnen wij het kamp en schoolreis niet 

betalen. Vanuit de overheid krijgen we daar geen gelden voor. Zoals bekend is de ouderbijdrage vrijwillig, maar dan kunnen wij het 

niet betalen en kan uw kind niet mee. Hopelijk hoeft het niet zover te komen en betaalt u zo snel mogelijk. Ouders die het niet 

kunnen betalen door financiële omstandigheden, kunnen bij de directie terecht. Samen wordt er gezocht naar een oplossing zodat 

de kinderen toch meekunnen. U kunt betalen per bank op NL97 INGB 0654 0836 30 of contant bij de directie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderpromotieteam: 

Een enthousiaste groep ouders is al enige tijd bezig om de school te promoten binnen de wijk. Dit zodat steeds meer ouders en 

kinderen onze school weten te vinden. 

De groep ouders wordt steeds groter, maar we zijn altijd op zoek naar nog meer helpende handen. 

Wilt u ook meehelpen aan de promotie van de school? Dan zien wij u graag op donderdag 5 april om 20:00u. Namens de school zal 

er iemand vanuit de directie en/of juf Hafida aanwezig zijn. 

 

OV-kaarten: 

Sinds kort hebben we OV-kaarten voor school. Vanaf nu mogen de klassen twee keer per jaar deze kaart gebruiken. Bij meerdere 

uitstapjes dan twee, vragen we ook een keer om uw kind een OV-kaart mee te geven. In de praktijk zal dit niet vaak zijn omdat 

een klas niet meer dan twee uitjes heeft waarvoor gereisd moet worden middels openbaar vervoer. Alleen groep 8 in verband met 

de scholenbezoeken voor voortgezet onderwijs. 

 



Nachtrust: 

Kinderen hebben een goede nachtrust nodig om tot leren te komen. Kinderen die te laat naar bed gaan, leren weinig de volgende 

dag. Hieronder volgen wat richtlijnen die kunnen helpen bij het bepalen van de juiste bedtijd. 

Kleuters 

3 – 6 jaar: 10 – 12 uur slaap per dag/etmaal 

Een kleuter gaat ook gewoonlijk tussen 19:00- 20:00 uur naar bed en wordt ook tussen 6 – 8 uur in de ochtend wakker.  

 

Schoolkinderen 

6 – 12 jaar: 10 – 11 uur slaap per dag/etmaal 

Een goede nachtrust is belangrijk voor kinderen. Niet alleen om tot rust te komen, maar ook voor het groeiproces. Slecht slapende 

kinderen zijn vaker ziek, gedragen zich drukker, hebben meer overgewicht en leren minder. Jonge kinderen hebben meer slaap 

nodig dan oudere kinderen. Het gemiddelde ligt op 10 uur per nacht. 

Bedtijden: 

◦5 tot 6 jaar: tussen 19.00 en 19:30 uur 

◦7 tot 8 jaar: tussen 19.30 en 20.00 uur 

◦9 tot 10 jaar: tussen 20.00 en 20.30 uur 

◦11 tot 12 jaar: tussen 20.30 uur en 21.00 uur 

 

Pubers 

12 – 18 jaar: 8 – 10 uur slaap per dag/etmaal 

Pubers krijgen vaak te horen dat ze lui zijn. Ze kunnen ’s ochtends niet uit bed komen en zijn er ’s avonds niet in te krijgen. Bij 

pubers verschuift het slaapblok naar achteren in de tijd. Dat gebeurt in een vrij korte periode. Het blok gaat als het ware met een 

ruk naar achteren. Dat is het moment waarop thuis ruzies ontstaan over het naar bed gaan. Je dochter of zoon slaapt niet meer 

voor enen en dat is ingewikkeld omdat ze wel om 7.00 uur moet opstaan om op tijd op school te zijn. Maar pubers hebben meer 

slaap nodig dan volwassenen (gemiddeld 9 uur).  Door de lichamelijke veranderingen in de pubertijd, zoals de groeispurt, heeft het 

lichaam ook extra rust nodig. Te weinig slaap heeft een nadelig effect op schoolprestaties en vergroot de kans op depressies en 

gedragsproblemen. 

Bedtijden: 

◦12 tot 15 jaar: tussen 21.00 uur en 21.30 uur 

◦15 tot 17 jaar: tussen 21.30 uur en 22.00 uur 

◦17 tot 18 jaar: tussen 22.00 uur en 23.00 uur 

 

Open lessen juf Wijke: 

Op maandag 16 april zijn er open zanglessen bij juf Wijke. 

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. 

 

Roken schoolplein: 

Graag weer uw aandacht voor het roken rondom het schoolplein. 

Als Lekker Fit! school stimuleren wij gezond gedrag bij onze kinderen. Iedereen weet hoe schadelijk het is om te roken. Wij 

verlangen dan ook van alle ouders en personeelsleden binnen onze school en op ons schoolplein voorbeeldgedrag. 

Het is dan ook niet toegestaan om op ons schoolplein te roken. Ook niet het uitdrukken/ weggooien van een sigaret op het plein. 

Kleine kinderen gaan hiermee spelen. Wilt u buiten de hekken roken en erop letten dat peuken niet op het plein belanden. 

Daarnaast is een grote groep rokende ouders langs ons plein geen reclame voor de school. Buiten ons plein kunnen wij niets 

verbieden, maar wij vragen u wel hier rekening mee te houden. Een positief beeld van onze school voor buitenstaanders is in 

ieders belang. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

 

 

 

Tandenpoets les: 

In de week van dinsdag 10 april vieren we de LekkerFit! week. Naast voeding is het ook belangrijk om goed de tanden te poetsen.  

Daarom komen wij, Max en Deidre, 2 studenten Mondzorgkunde van de Hoge School Utrecht, een tandenpoets les geven! 

Wij willen daarom vragen of de jullie je tandenborstel meenemen op dinsdag 10 april?  

Tot dan! 

 

 

 

 



Ouderkamer: 

Naast het koffiedrinken op de maandag, dinsdag ,donderdag en vrijdag van 8.30 – 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten. 

datum activiteit doel 

Maandag 5 april 

9.00-10.00 uur 

 

 

thema sprookjes groep 1/2  

   

U krijgt de woordenschat van het 

thema en wat werkjes die u thuis 

samen met uw kind kunt maken. 

Maandag 9 april 

9.00-10.00uur  

 

Overstap kern 9 Ouders van groep 3 worden op de 
hoogte gesteld van de thema’s en 
software voor de volgende kern. 

Dinsdag 17 april 

9.00- 10.00 uur  

 

Groep 4 werkjes U wordt geïnformeerd over 

verschillende zaken waar groep 4 

nu mee bezig is (waaronder 

rekenen , spelling en 

woordenschat). 

Vrijdag 20 april 

9.00-10.30uur 

 

Opvoed party spel  Gedachten uitwisselen rondom het 
thema opvoeden aan de hand van 
een spel. 

Maandag 23 april  

9.00-11.30 uur  

Kookworkshop  Saamhorigheid.  

 

Dinsdag 24 april  

8.45- 9.45 uur  

Twinkeltje op de koffie Amrita van Twinkeltje komt 
kennismaken met de ouders en 
het mogelijke aanbod toelichten. 

Donderdag 26 april 8:45-9:15 uur Directie op de koffie  
 

 

Koningsspelen/ sportdag/lekker fit: 

 

De komende periode staan er weer een aantal LekkerFit momenten op onze planning. 

Zet de volgende data alvast in uw agenda: 

- zaterdag 7 april                           KidsRun 

- zondag 8 april                             Rotterdam Marathon 

- maandag 9 april t/m 13 april        LekkerFit! Week Thema "Grenzeloos LekkerFit!" 

- vrijdag 20 april                           Koningsspelen 

- woensdag 25 april                      Sportdag bij Excelsior  

 

KidsRun: 

Op zaterdag 7 april vindt de jaarlijkse KidsRun plaats. Leerlingen die zich opgegeven hebben voor de KidsRun worden om 13.30 uur 

verwacht op het stadhuisplein bij het verzamelpunt van De Bavokring. De eerste run start om 14.00 uur, zorg dat je op tijd 

aanwezig bent. Leerlingen die zich opgegeven hebben voor de Kidsrun ontvangen deze week verdere informatie. 

 

Rotterdam Marathon 

Op zondag 8 april is de Rotterdam Marathon. Dit schooljaar lopen juf Michelle, meester Tom, meester Dimitri en juf Jet mee in een 

business team van de RVKO. Kom hen aanmoedigen langs de route! 

 

LekkerFit! Week 

Vanaf maandag 9 april start de LekkerFit week. Zoals ieder jaar besteden we in de LekkerFit week extra aandacht aan de pijlers 

van LekkerFit! Dit schooljaar is het thema "Grenzeloos LekkerFit"  

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen, we starten deze dag met het Koningsontbijt. Het is belangrijk dat uw kind hiervoor zelf 

een bord, beker en bestek meebrengt. Voor het ontbijt zelf wordt gezorgd. Tijdens het buitenspelen zullen er extra activiteiten 

georganiseerd worden voor de leerlingen. Aan het eind van de dag zal er een spectaculaire afsluiting zijn op het grote plein. U kunt 

uw kind hier om 15:00u ophalen.  

 

Sportdag 

Op woensdag 25 april houden wij onze jaarlijkse sportdag op de sportvelden van Excelsior. Verdere informatie volgt in de komende 

weken. 

Wij zijn nu alvast op zoek naar ouders die willen komen helpen tijdens de sportdag. Vanaf dinsdag 3 april kunt u zich 

inschrijven bij de leerkracht van uw kind. In elke klas zal een intekenlijst hangen waar u op kunt aangeven of u komt helpen.  

 



 


