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MR vergadering
Paasontbijt
studiedag – kinderen vrij
goede vrijdag. - kinderen vrij
2e paasdag – kinderen vrij
sportdag groep 1 t/m 7
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
meivakantie
Lente Campus groep 3 t/m 8
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Vanuit de directie
Kwaliteitsonderzoek
Hulpouders gezocht
sportdag
Vastenactie
Ouders weer in de
school
Schoolreis
Afwezigheid meester
Henk
Studiedagen en
vakantie tot de zomer
Ramadan
Kalender april

23 juni
schoolreis LET OP de leerlingen zijn dan rond 19.00 terug op school
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.
Vanuit de directie
Beste ouder/verzorger,
Het lentezonnetje laat zich voorzichtig weer zien en binnen de school merken we dat we steeds meer richting een school zonder
covid maatregelen gaan. Een hele fijne ontwikkeling waar we allemaal erg blij mee zijn. Ouders mogen de school weer in en we
kunnen gaan nadenken over sportdagen en schoolreisjes. De laatste periode van dit schooljaar hopen we u weer vaker te kunnen
ontmoeten in de school en samen met u en de kinderen activiteiten te organiseren zoals een paasontbijt, schoolreis en een
sportdag. In deze nieuwsbrief vindt u daarover alvast wat meer informatie.
Kwaliteitsonderzoek
De afgelopen periode hebben veel leerlingen, ouders en leerkrachten meegedaan aan een kwaliteitsonderzoek over onze school.
We willen u daarvoor heel erg bedanken. Een vragenlijst als deze helpt ons om de school te blijven ontwikkelen.
Wij zijn trots met de cijfers die wij als school van u en van de leerlingen hebben gekregen.
50% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld en zij geven ons gemiddeld een 7,7 als cijfer.
97% van de leerlingen uit groep 6 t/m 8 heeft de vragenlijst ingevuld en zij geven ons gemiddeld een 8
Daarnaast geven zowel ouders, leerlingen als leerkrachten aan onze school een fijne en veilige plek te vinden waar zij graag
komen. Dit is voor ons als Vreedzame School een heel groot compliment, dank daarvoor.
De resultaten van de vragenlijst delen wij aankomende dinsdag met de MR, in deze vergadering zal er gekeken worden naar de
actiepunten die er vanuit de vragenlijst ontstaan. Deze uitkomsten en actiepunten zullen natuurlijk ook met u gedeeld worden.
Hulpouders gezocht voor de sportdag
Op woensdag 20 april vindt onze jaarlijkse sportdag plaats. Om deze dag weer tot een succes te maken zijn wij op zoek naar
ouders die ons hierbij kunnen helpen. Uw hulp hebben we nodig om de groepjes van spel naar spel te begeleiden.
Graag willen wij voor vrijdag 8 april weten via Parro of u ons kunt helpen tijdens de sportdag. U kunt zich binnenkort inschrijven
via het agendapunt Sportdag op Parro. De inschrijving hiervoor loopt tot vrijdag 8 april. U hoort uiterlijk donderdag 14 april van
meester Maarten of uw hulp nodig is.
Wij hopen op een zonnige, sportieve dag met veel enthousiaste kinderen.
Met vriendelijke groet,
De sportdagcommissie

Vastenactie
Zoals eerder al via de Parro app gecommuniceerd zijn we in de groepen begonnen met het vullen van rugzakjes voor kinderen die
opgroeien in armoede. Iedere groep heeft 1 rugzakje gekregen die gevuld mag worden voor een kind in Rotterdam. Inmiddels
hebben al veel leerlingen iets meegebracht voor in de rugzak, maar er kan in elke groep zeker nog wat bij!
Ouders weer in de school

We zijn erg blij dat we weer ouders in de school mogen verwelkomen.
We hebben hiervoor het volgende rooster gemaakt:

-

Groepen 1/2 - Dinsdag en donderdag van 8.20 uur tot 08.30 uur
Groep 3 en 4 - 1 x per maand inloop van 08.20 uur tot 08.45 uur
Groep 5 t/m 8 1 x per periode van vakantie tot vakantie 08.20 uur tot 08.30 uur

De groepen 3 t/m 8 zullen via de Parro app horen welke data de inloopmomenten zijn.
Mocht u iets willen bespreken of door willen geven aan een leerkracht dan kan u dat ook weer fysiek doen. Houd er rekening mee
dat de leerkrachten de lessen om 08.30 uur starten.
Schoolreis
Na twee jaar, waarin een schoolreisje buiten de school niet mogelijk was ziet het er
naar uit dat we dit jaar eindelijk weer met zijn allen op schoolreis kunnen. Op dit
moment zijn we daarom hard aan het werk om een onvergetelijke schoolreis te
organiseren. Deze zal plaatsvinden op donderdag 23 juni. Houd er rekening mee
dat uw kind die dag pas rond 19.00 uur terug is op school!
Binnenkort wordt u hier verder geïnformeerd over de bestemming en de
dagplanning van het schoolreisje.
Afwezigheid meester Henk
Wellicht is het u al opgevallen, meester Henk is al een tijdje afwezig op school. Het gaat op dit moment niet zo goed met hem en
de verwachting is dat hij nog een tijdje afwezig zal zijn.
Op initiatief van een ouder uit groep 3B staat er op de balie bij de hoofdingang een doos waar leerlingen, ouders en leerkrachten
een kaart, tekening of berichtje voor meester Henk in achter kunnen laten. De komende weken staat de doos daar en kan hij
gevuld worden. Wanneer de doos gevuld is met allerlei wensen en berichten zullen wij deze bezorgen bij meester Henk. We weten
zeker dat een bericht vanuit school hem goed zal doen!

Studiedagen en vakanties
Hierbij vindt u een overzicht van de de studiedagen en de vakanties tot het eind van dit schooljaar.
Studiedag 4

14-04-22

Goede vrijdag/Pasen

15-04-22
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Meivakantie
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Pinksteren
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Studiedag 5
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08-07-22

Zomervakantie

09-07-22

21-08-22

Ramadan
Voor veel van onze ouders en leerlingen begint vandaag de maand Ramadan. Een bijzondere periode van bezinning
met extra aandacht voor verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Voor de kinderen vaak
ook een heel bijzondere maand. We merken dat veel leerlingen in deze periode willen (proberen te) vasten. Mocht
uw kind dit doen dan willen wij u vragen om uw kind wel fruit en brood mee naar school te geven. Mocht u kind het
vasten niet volhouden dan kan hij/zij het vasten op school doorbreken. Met name in groep 8 adviseren wij om in de
week van de eindtoets niet te vasten.
Wij wensen alle Islamitische ouders een gezegende Ramadan.
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