
 

                21-04-2021    
Beste ouders/verzorgers,  

 

 
Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt.   

 

 

 
 

 
Welkom op Podium 
We heten Cato en Max van harte welkom in groep 1. We wensen jullie, samen met jullie ouders, een 
mooie, leerzame Podium-tijd toe! 
 
Juffendag/Koningsspelen – 23 april 
Alle kinderen hebben een uitnodiging ontvangen voor de juffendag/Koningsspelen 
op vrijdag 23 april. Het thema van deze feestelijke dag is JUNGLE. We hanteren 
de ‘gewone schooltijden’. 
Het belooft een gezellige dag te worden met allerlei binnen- en buitenactiviteiten.  
 
Kunst Centraal 
Zoals zoveel activiteiten, hebben de voorstellingen van Kunst Centraal, die we 
jaarlijks bezoeken, dit jaar een andere invulling. 
We waren gewend dat de kinderen ieder jaar een voorstelling of activiteit 
aangeboden kregen op kunstgebied met één van de volgende disciplines: 
dans/drama, literair, beeldend of muzikaal. 
Daarnaast werd er een activiteit/excursie georganiseerd m.b.t. ons cultureel 
erfgoed. Dit waren meestal bezoeken aan historische gebouwen in onze gemeente. 
We zijn blij met de alternatieven die Kunst Centraal ons voor dit jaar heeft aangeboden. Deze bestaan 
voornamelijk uit digitale projecten die in de groep uitgewerkt kunnen worden. 
Een aantal van die projecten is zelf in te plannen, andere activiteiten staan vast op een bepaalde 
datum. 
Met elke groep gaan we kijken naar digitale voorstellingen die in Tivoli Vredenburg worden 
opgenomen. Iedere leerkracht zal u via Social Schools op de hoogte houden van deze 
gebeurtenissen. 
Fijn dat we de kinderen op deze manier een creatief kunstaanbod kunnen bieden. We hopen dat we 
komend schooljaar weer ‘live’ voorstellingen kunnen bezoeken. 
Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met Hennie. 

 
Tevredenheidspeiling 
Vorige week is de tevredenheidspeiling uitgezet. Fijn dat er al meerdere vragenlijsten ingevuld en 
teruggestuurd zijn. Bedankt hiervoor! Als u uw mening nog niet heeft gegeven, wilt u dit dan nog even 
doen? 
We zien u en uw kinderen als serieuze gesprekspartners bij het werken aan de kwaliteit van onze 
school en we hechten dan ook waarde aan uw/jullie oordeel/mening.  



Omdat we het resultaat van de peilingen gebruiken om de kwaliteit van de school te verbeteren, 
heeft u daadwerkelijk zeggenschap over de kwaliteit van onze school. Een goede reden om de 
tevredenheidspeiling in te vullen. U bewijst uzelf, de kinderen en het team er een grote dienst mee! 
 
Ouderraad 
jaarlijkse ouderbijdrage 
De afgelopen tijd zijn er door de corona maatregelen weinig activiteiten vanuit de ouderraad geweest. 
De factuur voor de jaarlijkse ouderbijdrage zal daarom in september worden verstuurd. Deze bijdrage 
zal elk schooljaar terugkeren in het najaar en niet meer in het voorjaar. 
Nieuwe penningmeester 
We heten Joyce van Dijk, de moeder van Quinten (groep 3) en Jonathan (groep 1) van harte welkom 
als nieuwe penningmeester van de ouderraad. 
Zij heeft de werkzaamheden overgenomen van Dirk Jan Landkroon, vader van Thijs (groep 7), Bram 
en Martijn (groep 3). 
We willen Dirk Jan van harte bedanken voor zijn inzet als penningmeester de afgelopen 5 jaar. 
 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 25 mei komt de schoolfotograaf weer op school voor de jaarlijkse fotosessies. 
 
Sportdag en Avond4daagse 
De sportdagen die gepland stonden op 27 en 28 mei gaan niet door. Dit is in overleg met de 
gymleerkrachten die deze sportieve dagen doorgaans organiseren en de (normaliter) deelnemende 
scholen besloten.  
Daarnaast heeft het bestuur van GSV Wilskracht ons laten weten dat de avond4daagse, die begin juni 
zou plaatsvinden, niet doorgaat. We hopen dat beide evenementen komend schooljaar weer door 
kunnen gaan zodat we er met elkaar veel plezier aan kunnen beleven. 
 
Vakantierooster  
Het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 is vastgesteld. We informeren u op een later tijdstip 
over de overige vrije dagen en de studiedagen van het team. 
 

Herfstvakantie:  maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Kerstvakantie:  vrijdag 24 december t/m vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie: vrijdag 25 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 

Paasweekend:  vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022 

Meivakantie:  maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 
Hemelvaartsdag: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie:  vrijdag 8 juli t/m vrijdag 19 augustus 

DigiD voor kinderen 
Tip: vraag nu alvast een DigiD voor uw kind aan. Stel dat u uw zoon of dochter een keer wilt laten 
testen op corona, dan heb je sneller de uitslag. 
 
Het RIVM adviseert om kinderen van 4 tot 12 jaar te laten testen als ze verkoudheidsklachten hebben. 
En als je kind in contact is geweest met iemand die corona heeft, kun je de quarantainetijd verkorten 
door je kind te laten testen. Uiteraard is het dan prettig om snel online een afspraak te maken of online 
de uitslag te zien. Dat kan alleen als je een DigiD hebt.  
Het is dus wellicht handig om deze aan te vragen. Dit kan via deze site: https://digid.nl/aanvragen 
 
Met oog op de veiligheid (wilt u de regels in acht blijven nemen?) 
We willen nogmaals vermelden dat de kinderen via het boomhutplein naar school gebracht mogen 
worden. U als ouder verlaat het schoolterrein via het zandbakplein.  
Bij het ophalen mag u uw zoon/dochter opwachten op het boomhutplein, houd hierbij wel 1.5 meter 
afstand van anderen. Zodra uw kind naar buiten komt, is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer 
huiswaarts keert (via het zandbakplein). 
Met de kinderen is ook afgesproken dat zij het schoolterrein via het zandbakplein verlaten. 
We hopen op uw medewerking en verwachten hiermee een zo veilig mogelijke situatie te creëren. 
bevorderen tussen school  
 

https://digid.nl/aanvragen


Jarigen 
21 april  Finley   groep 1 
     Emma-Sophie  groep 1 
    Niels    groep 1 
    Jelle   groep 8 
     Thijmen  groep 8 
24 april  Madelief  groep 5 
25 april  Emma   groep 3 
29 april  Kayleigh     groep 3 
30 april  Daan   groep 2 
mei 
15 mei  Thijs   groep 2 
19 mei  Max   groep 1 
31 mei  Cato   groep 1 
 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd! We wensen jullie een fijne verjaardag toe! 
 
Agenda 
april 
woensdag 21  Cito Eindtoets: groep 8 
vrijdag  23  Koningsspelen en juffendag 
dinsdag  27  Koningsdag: vrije dag 
mei 
maandag          3 t/m 14  meivakantie 
dinsdag  18  kunst centraal; soep in bad | groep 1-2 
maandag 24  Tweede Pinksterdag; vrije dag 
dinsdag  25  schoolfotograaf 
vrijdag  28  vrije dag groep 1 t/m 4 
 
Tot slot 
 
Een hartelijke groet, 
 
mede namens het team, 
 
Petra Eindhoven 

 


