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Kalender 
Vr. 2-4 Goede Vrijdag (studiedag; alle 
kinderen vrij)  
Ma. 5-4 Tweede Paasdag (alle kinderen vrij)  

 
 

Onderwijs in deze tijden 
Inmiddels kunnen de kinderen alweer 6 
weken naar school. Wij merken dat het voor 
de kinderen heel fijn is. Het is jammer dat 
kinderen met verkoudheidsklachten niet 
mogen komen, want daardoor missen 
verkouden kinderen nog meer fysiek 
onderwijs. Hopelijk is dat over een tijdje niet 
meer nodig. Gelukkig merken wij dat alle 
ouders hier goed op letten, want tot nu toe 
hebben wij nog geen groepen naar huis 
hoeven te sturen door positieve Corona-
besmettingen. Op scholen in onze omgeving 
is dit al wel aan de orde van de dag.  
 
Na de voorjaarsvakantie zijn wij, zoals 
opgenomen in onze jaarplanning, gestart met 
het afnemen van toetsen in de midden- en 
bovenbouw. De resultaten van deze toetsen 
worden vergeleken met de gegevens die wij 
hebben verkregen uit observaties en 
kindgesprekken. Er wordt gekeken naar de 
groei die ieder kind ten opzichte van vorig 
schooljaar door heeft gemaakt en of dit 
overeenkomt met de verwachtingen die wij 
hadden op basis van onze eigen observaties.  
Daar waar de resultaten niet passen bij onze 
verwachting kan nadere analyse nodig zijn. 
Vervolgens worden er gesprekken gevoerd 
op bouwniveau om te kijken welke 
onderdelen misschien om een bouwbrede 
aanpak vragen. Het is op dit moment nog te 
vroeg om hier iets over te zeggen.  
 
 

 
 
 
 
 
De verzamelde gegevens zullen wij ook 
gebruiken bij het opstellen van een 
schoolplan. 
 
In april wordt er meer duidelijk over het 
Nationaal programma Onderwijs * dat 
bedoeld is om kinderen, 
ondanks de coronacrisis alle kansen te 
geven. Dit is ook onderwerp van gesprek in 
de MR vergaderingen. 
 
 

Kosmische onderwerpen 
In de onderbouw zijn de kinderen druk bezig 
met de levenscyclus van verschillende dieren. 
Op dit moment staat de kip centraal. De 
kinderen kiezen werkjes van de 
aandachtstafel, ze stempelen woorden, lezen 
boeken en werken in de tuin. De kippen van 
Jessica zijn ook op bezoek geweest. 

 
 

In de middenbouw zijn veel lessen gegeven 
over het heelal. De kinderen hebben mooie 
verwerkingen gemaakt. Ook de begrijpend 
lezenlessen zijn gekoppeld aan het 
onderwerp. De kinderen hebben van alles 
geleerd over ons zonnestelsel, planeten, de 
maan en sterrenbeelden. 



 

 

 
 

In de bovenbouw waren de verkiezingen een 
groot succes. Eerst hebben de kinderen zich 
verdiept in de verschillende partijen en hun 
programma’s. Vervolgens hebben zij met een 
groepje een eigen partij opgericht, met een 
partijprogramma. Er zijn mooie posters 
ontworpen en na het lijsttrekkersdebat zijn er 
heuse verkiezingen gehouden, met 
stembiljetten en een stemlokaal. De winnende 
partij is nu bezig wetsvoorstellen te schrijven 
die ingediend zullen worden bij de Tweede 
Kamer (de leerkrachten). 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konijnen 

Sinds de voorjaarsvakantie zijn er weer 
konijnen op school. Het zijn twee zusjes en ze 
zijn 3 jaar. Ze komen van de Ulebelt, waar ze 
opgevangen werden. De konijnen waren op 
zoek naar een nieuwe plek om te wonen en 
dat is bij ons op school. Na even wennen 
laten zij zich inmiddels makkelijk aaien. Alle 
kinderen hebben al kennis kunnen maken 
met de twee dames. Twee vaste kinderen uit 
de bovenbouw nemen de verzorging op zich. 
Na verloop van tijd wordt er weer gewisseld 
van verzorgers. Uiteraard worden de konijnen 
in het weekeinde en in de vakanties ook goed 

verzorgd.  

 
 

* Mocht u meer willen lezen over het 
Nationaal Programma Onderwijs, dan komt u 
via onderstaande link bij de pagina van de 
Rijksoverheid. Hier vindt u alle actuele 
informatie:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cor
onavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs 


