
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 
Wat was het nog koud vorige week. Hopelijk gaan we nu langzaam naar de 

lente. Groep 1 t/m 4 werkt de laatste weken aan het thema bouwen. Deze 

week komt er een timmerman in de klas en wordt er natuurlijk nog veel 

gebouwd. Groep 7-8 is druk aan het oefenen voor het verkeersexamen en 

groep 5-6 is alweer helemaal gewend aan juf Melanie. Juf Melanie heeft 

zich trouwens direct weer onmisbaar gemaakt, op de woensdag zal zij de 

komende weken ook in groep 7-8 invallen! 

 

 

 

Project 
 
Op maandag 27 maart start de jaarlijkse projectmaand met als thema: Vive 

la France. Vijf weken lang gaan alle kinderen tijdens de middagen 

onderzoeken, ontdekken, spelen en vooral veel leren over dit land.  

Natuurlijk organiseren we ook een groot aantal activiteiten over Frankrijk. 

We gaan naar museum Jan in Amstelveen, we leren Franse liedjes, we 

maken macarons bij A.C. de Boer…. Het beloven weer fantastische weken 

te worden met als hoogtepunt natuurlijk de gezamenlijke afsluiting op 

woensdag 26 april tussen 17:00 en 19:00 uur. Voor diverse activiteiten 

 13 maart 



 

zijn we op zoek naar ouder(s)/verzorger(s) die het leuk vinden om met ons 

mee te gaan naar excursies en/of ons te begeleiden bij workshops. Vanaf 

dinsdag 14 maart aanstaande hangt het schema met alle activiteiten in 

de hal, waar u zich ter plaatse kunt inschrijven. Het schema is tevens 

toegevoegd aan deze mail, zodat u alvast uw agenda kunt raadplegen. 

We kunnen niet wachten! 

 

Oproepje kookochtend 26 april  

 

Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om mee te helpen 

met de kookworkshop als afsluiting van het project, de kookworkshop 

vindt plaats op woensdagochtend 26 april.  

Het is de bedoeling dat je samen met 2 of 3 ouders uit de groep een aantal 

gerechten (3 of 4) samenstelt die aansluiten bij het onderwerp van het 

project.  De gerechten worden in de middag/avond op school uitgedeeld 

aan de ouders, grootouders van de kinderen.  

  

 

Wat verwachten we: 

• We komen eind maart/begin april bij elkaar om de gerechten door te 

nemen en materialen af te stemmen. (aantal ovens etc) 

• Het budget per groep is 60,- per klas.   

• Jullie maken van de gerechten een recept, geschreven zodat de 

kinderen het begrijpen. 

• Jullie regelen met elkaar de inkoop van de benodigde ingrediënten, 

en zorgen voor kookgerei die nodig zijn voor het maken van de 

recepten.  

• Op de dag zelf helpen jullie de kinderen bij het maken van de 

recepten.  

  

 
KWINK 
 

We starten deze week met de nieuwe KWINK over bij jou thuis: “Wees 

nieuwsgierig naar de ander!” 

 

 



 

Ongeoorloofd verzuim  

 

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te 

gaan. Dan is er geen sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Het eerder 

op vakantie gaan zonder geldige reden en zonder toestemming van de 

directeur is niet toegestaan. In het verzuimsysteem komt dan een melding 

“afwezig” te staan. Alle scholen zijn verplicht deze melding te doen. Het 

verzuimsysteem staat sinds enkele jaren in direct contact met de 

leerplichtambtenaar van de desbetreffende gemeente. We zien dat de 

leerplichtambtenaren hier steeds strenger op handhaven en regelmatig 

controleren of er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Het kan in deze 

gevallen dus voorkomen, dat de leerplichtambtenaar contact met u 

opneemt.  

 

Voorleesochtend 22 maart 
 
 

 
 

 

 



 

Belangrijke data  

 
22 maart voorleesochtend peuters en hun 

(groot)ouders 8.45 uur 

24 maart  groep 3-4 gaat op bezoek bij verschillende 

bouwplaatsen 

27 maart   start Project 

27 maart   verkeersexamen theorie, groep 7-8 

3 april    MR-vergadering 

10 april   Tweede Paasdag, school is dicht 

18 en 19 april   IEP eindtoets groep 8 

26 april   afsluiting project, 17.00-19.00 uur 

27 april-5 mei   meivakantie 

 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


