
 
 

 
 

Maandinfo april 2021 

Donderdag 1 april zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij ivm een studiemiddag van leerkrachten! 

 

Paaslunch 

Het is alweer bijna Pasen en daarom willen we er op de Jules Verne een gezellige dag van maken. En wel op 

vrijdag 2 april aanstaande. 

Dit jaar gaat het anders dan u van ons gewend bent. Dit jaar wordt er namelijk voor alle kinderen een 

coronaproof Paaslunch verzorgd! Restaurant De Nachtegaal gaat dit voor ons doen en bezorgt de lunch bij 

ons op school. Dit hadden we nog tegoed vanaf kerst. 

Zou u vrijdag 2 april een bord, een beker en bestek aan uw kind mee willen geven in een plastic tas? En zou u 

alles van naam willen voorzien? Na afloop gaat de afwas in de tas weer vuil mee naar huis. 

Voor tussendoor geeft u net als alle dagen fruit en water mee. 

We willen ouders met kinderen die een allergie hebben, vragen om zelf iets lekkers mee te geven, zodat ook 

deze kinderen gezellig mee kunnen doen. 

De paasbrunch zal er al volgt uitzien: 

 Poffertjes/fruitspies 

 Paasbroodje met zoet beleg  

 Paasstol 

 Stukje huisgemaakte brownie 

 Gekookt eitje 

 Drinken 

 

 

Coronamaatregelen 

Zoals het er nu uitziet houden we in ieder geval tot de meivakantie gescheiden schooltijden en spelen de 

kinderen apart op het plein. Het is belangrijk dat groepen niet gemengd worden, voor het geval een groep in 

quarantaine moet. We hopen natuurlijk dat er verruimingen komen na de meivakantie, maar het blijft de vraag 

hoe we de feestweek, aangezien we dit schooljaar 25 jaar bestaan, maar ook de musical van groep 8, kamp en 

schoolreizen kunnen invullen.  

De groepen 5/6 starten dus nog steeds om 8.15 uur en gaan om 13.45 uur naar huis. De andere groepen 

houden gewoon 8.30 uur – 14.00 uur. De groepen 3 en 4 worden buiten ontvangen, zodat ze per groep naar 

binnen kunnen. 

We merken dat de kinderen uit groep 5 en 6 niet altijd op tijd op school zijn. Wilt u hier op letten! 

 

Ik ben er trots op dat we nog geen klas naar huis hebben moeten sturen. Dit is toch wel bijzonder als ik hoor 

hoeveel klassen van scholen al thuis gezeten hebben. Dit heeft ook te maken met het feit dat u als ouders 

kinderen preventief thuis houdt als ze verkouden zijn. Dit is heel fijn. Dank hiervoor! 

Wist u dat je ook een DigiD kunt aanvragen voor uw kind? Dan heeft u de uitslag van een Corona test eerder! 

 

Nieuwe lampen voor de Digiborden 

In alle klassen worden woensdagmiddag nieuwe lampen gemonteerd. Die moeten altijd een dag inbranden en 

zijn daarom extra fel. Wilt u uw kind donderdag een zonnebril meegeven, zodat we de ogen kunnen 

beschermen. 

 

Trakteren 

De kinderen mogen trakteren als ze jarig zijn, zolang het verpakt is. De klassen gaan we nog niet rond. 
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Thuisonderwijs 

Nu de kinderen weer naar school gaan, blijft het lastig om kinderen die thuis moeten blijven ook onderwijs te 

verzorgen. Het is begrijpelijk dat die wens er ligt, maar leerkrachten hebben hun handen vol aan het lesgeven 

in de klas, voorbereiden en nakijken. We hebben het volgende afspraak:  

Als uw kind echt ziek is, hoeft uw kind geen schoolwerk te doen. Ziek is ziek! 

Als uw kind thuis zit, maar niet echt ziek is, kan hij/zij altijd met muiswerk aan de slag of in basispoort werken. 

De kinderen hebben hier nu al veel ervaring mee, dus dit moet kunnen. De leerkracht zal aan het eind van dag 

1 een rooster sturen en als de quarantaine langer gaat duren, kunt u in overleg met de leerkracht spullen 

ophalen op de tweede dag. 

U kunt via Social Schools een bericht sturen, maar die kan pas na 14.00 uur beantwoord worden, aangezien de 

leerkracht voor de groep staat. 

We hebben ook een verrijdbare webcam die we in kunnen zetten als meerdere kinderen thuis zitten, maar die 

moeten we wel delen met elkaar. Het is dus altijd zoeken naar de beste mogelijkheden. We hopen op uw begrip 

hiervoor! 

 

Cito in Social Schools 

De kinderen hebben hard gewerkt en inmiddels zijn de Cito’s gemaakt (groepen 3 t/m 7). Cito’s zijn bedoeld om 

te kijken of kinderen voldoende vooruitgang hebben geboekt. Na 2 perioden thuisonderwijs is het belangrijk om 

goed te kijken naar de uitslagen. Samen met de IB-er van de school (Gonneke) gaan leerkrachten in gesprek 

om de groep door te nemen. We willen eigenlijk niet spreken over achterstand, maar voor sommige kinderen 

over vertraging, aangezien iedereen ontzettend zijn/haar best heeft gedaan om alles zo goed mogelijk te doen. 

We zijn best trots over het resultaat! Het enige wat opvalt is het tempolezen wat achterblijft in een paar 

groepen. Thuisonderwijs heeft kinderen ook geleerd om te plannen, zich te concentreren op hun werk en 

keuzes maken. Groep 8 heeft de cito niet gemaakt, omdat deze groep in april de eindtoets maakt. 

 

Vanaf woensdag zijn de Cito scores van deze groepen zichtbaar in Social Schools. (zie schoolrapporten 

bekijken). U krijgt er geen melding van en moet dus zelf kijken wanneer het er in staat. 

Als u vragen heeft, stelt u ze gerust via de chat van Social Schools of maak een belafspraak. 

 

Schoolrapporten bekijken 

 Ga naar de tab "administratie" in het hoofdmenu van de (web)app. 

 Klik op de naam van je kind/leerling 

 Kies "leerontwikkeling" Daarna even wachten 

 Vervolgens zie je een lijst met beschikbare schoolrapporten  

 

 

 
 
 

 

Vignet Gezonde School 

We hebben het Vignet Gezonde School op de gevel van de school, waarin we aandacht hebben voor gezonde 

voeding en meer bewegen. Nu merken we dat vooral jonge kinderen niet altijd 

iets gezonds op hun brood mee hebben en de pakjes met zoete drankjes 

komen ook steeds meer in de school. We willen u dringend verzoeken om 

kinderen water mee te geven en de folder die ik meestuur nog eens te 

bekijken. Omdat het eetmoment  altijd in groepsverband is, eten en drinken 

kinderen vaak beter. De kinderen gaan om 14.00 uur uit en dan kunt u er altijd 

voor kiezen om uw kind thuis een versnapering te geven, maar op school willen 

we het gezond houden! 

 

In de bovenbouw zijn er tosti dagen en de eerste woensdag van de maand is de “alles is anders lunchdag” Dan 

mogen kinderen iets lekkers meenemen, zolang het maar geen koek of snoep is en past bij een lunch. 



 

 

Gevonden voorwerpen 

Volgende week hangt er een waslijn met gevonden voorwerpen buiten. Mist u nog spullen, kijkt u daar dan 

even, want het moet toch van iemand zijn? 

 

De grote rekendag 
Woensdag 24 maart heeft de Jules Verne net als zo’n 1500 andere basisscholen 

meegedaan aan de Grote Rekendag. De  hele dag zijn groep 1 t/m groep 8 

onderzoekend aan het rekenen geslagen. Zelf ontdekken levert immers inzichten op 

waar je de rest van je leven profijt van kunt hebben. Bijna zonder het te merken 

hebben we de hele dag gerekend! 

Het thema was ‘Op Rekenreis’. Bij reizen komt heel wat rekenen kijken. De reis 

plannen, het op tijd zijn, weten hoe je ergens moet komen, het kunnen rekenen met 

vreemde geldsoorten, het bijhouden van je uitgaven, het kunnen lezen van een 

dienstregeling, kaarten op schaal kunnen lezen enz.  

 

De dag hebben we schoolbreed en coronaproof geopend met een gezellig filmpje; 

een filmpje met bijzondere acteurs. Het is een leuke, leerzame en succesvolle dag 

geweest. Het filmpje kunt u terug zien op: https://youtu.be/dSoFnvXEoJQ 

 

 

De grote rekendag 2021 

Filmpje om de dag mee te starten. 

youtu.be 

 
 
 

Nieuws uit 1/2A 
De afgelopen maand hebben wij in de klas het thema ‘sprookjes’ gehad. De eerste 2 weken ging het over ‘hans 

en grietje’ en de tweede 2 weken ging het over ‘roodkapje’. In de klas hebben we samen met alle kinderen een 

hele mooie sprookjesbos hoek gemaakt. Met zelfs een groot snoephuisje erin. En wat spelen de kinderen hier 

leuk in! We hebben ook geknutseld in de klas. Er zijn snoephuisjes gemaakt, roodkapjes geknutseld, heksen 

geknutseld.. 

Naast deze twee sprookjes hebben natuurlijk ook nog een heleboel andere sprookjes voorgelezen. 

Kortom: een super leuk thema! Nu op naar het volgende thema! 

Veel liefs van groep 1/2A 

 

Nieuws uit groep 1/2B 
Het is alweer bijna april. De lente is begonnen en we zijn alweer 6 weken op school. Wat vliegt de tijd! 

De afgelopen weken zijn we aan het werk geweest met het thema Sprookjes. Hans en Grietje en Roodkapje zijn 

de sprookjes die de afgelopen weken centraal hebben gestaan. In de klas zijn we bezig geweest met knutselen, 

snoephuisjes bouwen, uitspelen van sprookjes, liedjes, plattegronden maken, de Beebot die ook over de 

plattegrond kon rijden en nog veel meer. 

Wat zijn de kinderen heerlijk bezig geweest met het omtoveren van de huishoek naar het snoephuisje. Het 

spelen in de huisjes van de heks en van de oma van Roodkapje waren wel favoriet. Gelukkig heeft iedereen de 

kans gekregen om er heerlijk in te spelen.  

Naast het thema sprookjes zijn we met de hele school bezig geweest met de grote rekendag. We hebben een 

rekenreis gemaakt met z’n allen. Het thema was namelijk reizen. Bij de kleuters hebben we met rode, blauwe 

https://youtu.be/dSoFnvXEoJQ
https://youtu.be/dSoFnvXEoJQ
https://youtu.be/dSoFnvXEoJQ


 

en witte strookjes gekeken hoeveel combinaties er gemaakt konden worden zodat het vlaggen werden. Ook 

hebben we pizza’s gemaakt het beleggen was de uitdaging want hoe verdeel je nu de ingrediënten over de 

verschillende pizzabodems. Zelf een patatzak vouwen is ook bij iedereen gelukt. Nu maar hopen dat er ook 

echte patatjes in komen ;-) 

In de gymzaal waren ook verschillende activiteiten zoals jeux de boule, het bouwen van een piramide, het 

maken van een scheve toren  en een hindernisbaan met skippyballen met een tel opdracht. Al met al een hele 

leuke dag vol met rekenen zonder dat de meeste kinderen dat door hadden.   

Volgende week beginnen we met het thema Museum. Het plan is om een atelier en een museum te maken in 

de klas. Waar de mooiste kunstwerken gemaakt en tentoongesteld kunnen worden. Wat we verder gaan doen 

is een verrassing. Wij wensen u alvast hele fijne Paasdagen.  

 

Nieuws uit groep 1/2C 
In groep 1/2C zijn we de afgelopen weken flink met sprookjes in de weer geweest. Vooral Hans en Grietje en 

Roodkapje. Het is alweer afgelopen en we hebben het afgesloten met 

een boekenkring met allerlei sprookjesboeken. Juf vroeg dan 

bijvoorbeeld: in welk verhaal is er een heks die eigenlijk een 

stiefmoeder is? Of in welk boek hebben twee kinderen erg veel 

honger?  

 

Verder hebben we de grote rekendag gehad. De hele dag stond in het 

teken van rekenen; de rekenreis. We begonnen in Nederland en ontdekten hoe onze vlag eruit zag. Konden we 

met deze 3 kleuren rood , wit, blauw nog meer combinaties maken en zo andere vlaggen ontwerpen? Daarna 

moesten we een paspoort maken om in het vliegtuig te mogen. We vlogen eerst naar België, daar vouwden we 

een patatzak en vulden deze met “patatjes van kapla” . Wie kreeg de meeste patatjes in haar/zijn zak? Dit 

bleek Emma te zijn!  Toen weer instappen in het vliegtuig en we kwamen bij Engeland. Daar komt de Engelse 

drop vandaan. Met speelgoedgeld hebben we snoep kunnen kopen en proeven. Ze vonden het erg interessant. 

Daarna kwamen we bij Italië, daar maakten we een pizza die we met vier kinderen eerlijk moesten verdelen. 

Daarbij hadden ze maar 1 plakje kaas, 2 plakjes worst, 3 tomaten en 6 stukken ananas. Dit bleek nog niet zo 

makkelijk. 

Ook bij de gymles hadden we jeu de boules uit Frankrijk, met bouwmateriaal de scheve toren van Pisa 

namaken, of een piramide uit Egypte en mochten ze een estafetterace uit Australië nadoen als echte 

kangoeroes. 

Het was zo leuk, dat sommige kinderen riepen, was het maar vaker rekendag. 

  

Nieuws uit groep 3 

Afgelopen week was het week van het geld. We hebben goed gewekt 

met de geldsommen. Afgelopen woensdag was het ook de grote 

rekendag. We hebben toen de hele ochtend gerekend aan de hand van 

het verhaal over Dieke en Pol. Ieke en Pol waren met hun bootje op 

een onbekend eiland terecht gekomen. Wij hebben landkaarten 

gemaakt, sudoku puzzels opgelost, schatkaart gelezen en moeilijke 

sommen bedacht. Het was een leuke dag.  

De laatste twee weken zijn wij met rekenen met een nieuw blok 

begonnen. Tijdens dit blok werken wij aan de volgende doelen: 

We leren de splitsingen t/m 10 om aan te vullen tot 10 zonder te 

tellen. We leren hoeveelheden t/m 100 opzetten en aflezen op een 

kralenketting. 

We leren 10-sommmen optellen en aftrekken zonder te tellen.   

We leren “moeilijke” sommen maken op het rekenrek in 1 of 2 

stappen via de 5. 

We leren hoeveel uur later is. 

We zijn met taal begonnen met het thema Kunst. U hebt inmiddels de woordrijen ontvangen. 

We werken in dit thema aan de volgende doelen: 

We leren woorden lezen en schrijven die met ge, be of ver beginnen. 



 

We leren woorden lezen en schrijven met meer medeklinkers achter elkaar. 

We herhalen woorden met twee klankgroepen (zuurstok). 

We gaan beginnen met het oefenen van woorden met aai, ooi, oei en eer, oor en eur. 

Wij zijn ook hard aan het werk met onze groepsmissie (de gezelligste klas) die we met elkaar gemaakt hebben 

in het begin van het schooljaar. Dit doen wij met behulp van de verschillende gewoontes van de Leader in Me. 

 

Nieuws uit groep 4 

Wat fijn dat de kinderen weer op school zijn en dat het voor ons weer iets normaler wordt. De afgelopen weken 

hebben wij ook weer super veel gedaan in de klas. Cito-toetsen, week van 

het geld, de Grote Rekendag en wellicht vergeet ik nog een hoop. De 

meeste kinderen waren blij dat de toetsen weer klaar waren, want het lange 

stil zitten is niet de leukste hobby. De Grote Rekendag was een enorm 

succes; vraag maar na en door de week van het geld kunnen wij weer beter 

met geld omgaan. 

 

Ook hebben wij veel gewerkt aan onze groepsdoelen en persoonlijke doelen 

in de klas. De kinderen willen geconcentreerder kunnen werken, beter en 

sneller luisteren naar elkaar en het WC-gebruik moet zo goed mogelijk 

gebeuren. De doelen hebben zij overigens zelf bedacht en hierover is 

gestemd. Volgende week is gewoonte 3 (Belangrijke zaken eerst) aan de beurt.   

Wij hebben gemerkt dat de kinderen flinke sprongen hebben gemaakt met lezen. Echter moeten zij nog wel 

meer gaan race-lezen, want qua tempo valt er nog wat te halen. Op school oefenen we al, maar thuis moet er 

ook geoefend worden. 

De aankomende weken wordt de weekplanning weer zoals normaal en gaan wij starten met nieuwe blokken en 

thema’s. Voor taal starten wij met het thema Slapen. Blok 7 spelling is 

aan de beurt en we gaan het veel hebben over: enkelvoud en 

meervoud, woorden met –eren, -enen en –elen (wandelen, winkelen). 

Je hoort twee keer de u, maar schrijft de e) en de 

klankroepenwoorden (categorie 10).  

Bij rekenen gaan wij naar blok 6 en daarbij gaan de kinderen aan de 

slag met: + en – sommen t/m 100, vermenigvuldigen en hierbij 

halveren en 1x meer of 1x minder, digitale klok met een 12-

uurssysteem en kijklijnen en standpunten. Willen jullie thuis ook 

blijven oefen met de tafels? Dit hebben zij echt nodig. Ze hebben 

weer genoeg te doen.    

 

Jullie hebben weer genoeg te lezen. Veel plezier. 

Groetjes, 

Groep 4 en meester Rodney 

 

Nieuws uit groep 5 

Wat fijn om weer allemaal op school aan het werk te zijn! Na een hele rommelige tijd met de Lock- down, 

vakantie, kinderen in quarantaine, kinderen verkouden en dus veel afwezigen, zijn we sinds vorige week weer 

zo goed als compleet. Er is heel wat afgetoetst en er zijn weer nieuwe thema’s begonnen. 

Met natuur en techniek hadden we het thema, In weer en wind. Met geschiedenis 

hebben we heel wat over de Romeinen en Grieken geleerd. De kinderen vonden het 

heel interessant om te leren dat de Grieken en Romeinen in goden geloofden, de god 

Cupido vonden ze heel interessant. 

 

We zijn nu bezig met Aardrijkskunde en dan met het thema: Ontdek Nederland. Zo 

leren we steeds meer over de provincies en de hoofdsteden. We weten al dat de van 



 

Nederland eerst oranje, wit, blauw was en dat Nederland heel vroeger maar 

7 provincies had. Ook hebben we uitgebreid de verkiezingen besproken. 

N.a.v. een nieuwsbegrip tekst over de verkiezingen, ontstonden er leuke 

gesprekken. Ze vonden het allemaal heel grappig dat er ook een feestpartij 

mee deed, een aantal kinderen wilden gelijk dat hun ouders op de 

feestpartij gingen stemmen. Geld voor iedereen zagen ze wel zitten! De 

kieslijst die in de klas hing, kreeg veel bekijks en er werd serieus over 

gesproken. Zoveel betrokkenheid, zo leuk om te zien! 

Afgelopen week stond in het teken van geld, we hebben van alles geleerd 

over de Euro. We hebben heel wat verschillende muntjes kunnen bekijken 

en ook wat geld uit andere landen, zoals uit Engeland. Verder hebben we 

ook nog een dubbeltje, kwartje en gulden bekeken. 

Afgelopen woensdag was de Grote Rekendag. De hele dag zijn we bezig 

geweest met de rekenreis. Onze klas ging naar steden zoals Money Money, 

we hebben gewogen, gemeten en gerekend hoe lang je over 10, 100 en 500 

meter doet als je dit loopt. Het was een erg geslaagde dag. 

  

Nieuws uit groep 6 

De afgelopen maand hebben wij weer veel in de klas gedaan en geknutseld. Zo hebben we 

onder andere hele mooie bloesembomen gemaakt met.. jawel popcorn!  

De knutselwerken waren dan vooral ook heel mooi, maar ook heel lekker!  

 

In de week van het geld hebben de kinderen eigen munten ontworpen, 

weten ze hoe geld gemaakt wordt en kunnen ze mooie munten bekijken  

onder een echte microscoop! Ook hebben wij elkaars emotionele bankrekening gevuld, door 

complimenten te schrijven naar elkaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 7 

Weer samen 

Het is gezellig om weer samen in de klas te zijn soms nog ook wel te gezellig. Eerst moest de klas in tweeën 

gedeeld worden om naar de gym te gaan. Maar nu mogen we gelukkig weer met zijn alle gymmen daar zijn wij 

allemaal blij mee. Het gaat beter met leren dan de online lessen en het is duidelijker. We hebben nu andere 

tijden dat we naar school gaan of klaar zijn met school. Twee groepen van de bovenbouw moeten om 8:15 op 

school zijn en dan zijn ze om 13:45 uit. De andere twee groepen gaan gewoon op de normale tijd. 

 

CITO’s 

We hadden 3 soorten CITO’s deze weken. We hadden er een paar van spelling, rekenen en begrijpend lezen. 

Ze waren best lastig, maar we hebben ze allemaal afgemaakt. Sommige kinderen waren toen ziek dus die 

moesten de CITO’s later afmaken. In de CITO’s kregen we ook nog sommen of vragen die we nog niet eerder 

gedaan hadden. We zaten best lang in toets opstelling omdat sommige kinderen soms nog niet klaar waren met 

de CITO. 

 

 

 



 

Voorlopig advies 

We hebben ons voorlopig advies gekregen bijna iedereen was blij. Sommige kinderen willen hun advies hoger 

en proberen van alles om het weer hoger te krijgen. Iedereen kreeg hun advies op andere dagen. Het advies 

kregen we online te horen. Sommige kinderen hadden hun advies niet zo hoog verwacht.  

 

Op rekenreis 

We hadden 24 maart een rekendag. Toen gingen we de hele dag lang rekenen. Met allemaal raadsels en 

spelletjes. Het waren soms best moeilijke raadsels, maar het was geen wedstrijd dus andere groepjes gingen 

helpen als andere het niet snapten. Op een filmpje kregen we de raadsels te horen. Bij sommige sommen 

mochten we wel de reken machine gebruiken. Aan het eind van de dag gingen we een eigen route maken op 

google maps en dan moesten we uitrekenen hoe ver dat was.  

 

Verkeersexamen 

We hebben bijna verkeersexamen, daar zijn we druk voor aan het oefenen. Op school en thuis. Dinsdag 30 

maart is het zover, dan maken we het examen. Spannend! 

 

Groetjes van groep 7 

Lemis en Emily 

 

Nieuws uit groep 8 

in groep 8 hebben we heel veel dingen gedaan. Ondanks corona hebben we alsnog en leuke maand gehad.  In 

het begin was het anders dan normaal, want we moesten anderhalve meter houden en de groep was verdeeld 

in 2 groepen bij gym. Nu mogen we gelukkig weer normaal met zijn allen gymmen, maar we moeten wel in 

onze eigen kleren gymmen.  

 

In groep 7/8 hebben we het gehad over de verkiezingen. We hebben een kinderverkiezing gehouden en bij ons 

in de klas heeft Groen Links gewonnen. We hebben ook gedebatteerd over stellingen, zoals: dieren in de klas 

maken de kinderen rustiger. We hebben ook heel veel opdrachten gemaakt over de verkiezingen. En we 

moesten een kinderpeiling doen en stellingen beantwoorden met: eens, oneens en weet ik niet. 

 

We hebben ook in de klas een schildpad gekregen en zijn naam is Dirk-Jan. We hebben onze schildpad nog 

maar 2 dagen. Het verzorgen is ook goed verdeeld. Bijvoorbeeld elke week mag 1 iemand verschonen samen 

met Rinke en Francis, want zij hebben ervoor gezorgd dat wij weten hoe we het moeten verzorgen. Er mag 1 

keer per dag iemand eten geven aan Dirk-Jan. Maar soms heeft hij geen eten nodig want dat heeft hij nog over 

van de vorige dag. 

We hebben ook de Grote Rekendag meegemaakt voor de eerste keer. Op de  Rekendag hebben we een soort 

escape room gedaan met schaal berekenen en we hebben geleerd hoe je een stripkaart moet maken en hoe je 

het afleest. Weet u wat dat is? Aan de Rekendag doen wel meer dan 1000 scholen mee. 

Voor Pasen hebben we paaskippen/hanen gemaakt. Die staan nu vrolijk op de boekenkast van de klas. Er zijn 

stoere, schattige en grappige kippen/hanen. De kippen/hanen zijn in verschillende kleuren bijvoorbeeld roze, 

oranje en nog meer. De meeste zijn geel. 

We zijn nu bezig met de week van het geld. Hierbij gaan we rekenen met geld. Dit is heel handig, want zo leren 

we meer over geld. Dit is ook een nationale week.  

We zijn nu ook bezig met de 2e wereld oorlog. Hierbij kijken we: 13 In de oorlog. Dat is een serie dat gaat over 

verschillende kinderen die de oorlog hebben meegemaakt. 

Dit was de nieuwsbrief van maart.  

 

Met vriendelijke groet 

Yasmin & Indy 

 

 
 
 
 



 

Jarigen in april               

01 Chris  gr 1/2B 

06 Marith  gr 6 

09 Joes  gr 1/2A  

09 Elena  gr 5 

12 Xavier  gr 1/2B 

13 Selinay  gr 7 

14 Mila  gr 1/2B 

17 Nouhayla gr 4 

18 Jasmijn  gr 3 

21 Oliver  gr 1/2C 

22 James  gr 4 

26 Beaurice gr 7 

30 Norah  gr 1/2C 

30 Juliet  gr 6 

 

 

 

 

Tips (controleer altijd of activiteiten doorgaan) 

 

Wandeling van de maand: april 

Bezoekerscentrum Het Zandspoor in Schoorl 

Bij Bezoekerscentrum Het Zandspoor starten meerdere wandelroutes van verschillende 

afstanden. Zo is er de familieroute (geel), het Kabouterpad of de Roetroute (zwart) 

https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/schoorlse-duinen/buitencentrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.staatsbosbeheer.nl%2Fnatuurgebieden%2Fschoorlse-duinen%2Fbuitencentrum&data=04%7C01%7Cn.wijk%40ronduitonderwijs.nl%7C8401e9dd5e5e45fbbad008d8efbf05b1%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637522950999658193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5H%2BT1eu11WI%2BjAoS6Svo777tylNKw3s7W7v6gVm0GkU%3D&reserved=0
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/mduizendstra/verjaardag/&psig=AOvVaw0BrMFakx-k6vAB0z0LgoCG&ust=1598690243386000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwimgOOxv73rAhUQzKQKHUpZAfQQjRx6BAgAEAc

