
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Inleiding 
En dan is het alweer bijna Pasen! Wat gaan de weken snel voorbij!  
De portfolio's zijn vorige week meegegeven naar huis, de aankomende weken zijn de 
portfolio's gesprekken. Op school zijn we druk bezig met de afname van de CITO toetsen, 
hier hebben we de hele maand maart voor uitgetrokken.  
 
We zien bij de kinderen steeds meer snoepjes en lekkere koekjes tijdens de pauzes, wilt u 
eraan denken dat het gezond blijft? Alvast onze dank! 
 
Tijdens het halen en brengen zien we steeds vaker dat de auto's niet in de vakken worden 
geparkeerd, maar snel voor de ingang worden neergezet. Hierdoor is er geen doorgang en 
komt de veiligheid in gevaar. Wilt u ervoor zorgen dat u uw auto parkeert in de vakken?  
We weten dat er nu minder parkeerplaatsen zijn door de bouwkeet die er nu staat, maar we 
hopen dat die snel weggaat. Ook hiervoor onze dank. 

 

Studiedag 1 april 
Het is geen 1 april grap, maar de studiedag die op donderdag 1 april staat gepland gaat 
gewoon door. De leerlingen hebben een lang weekend, want aansluitend is het Goede 
vrijdag en 2 de Paasdag. We zien ze dan dinsdag 6 april weer op school. 
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Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

dinsdag 23 maart:  Mr vergadering 

dinsdag 30 maart:  schriftelijk verkeersexamen groep 7 

donderdag 1 april:  studiedag- alle leerlingen vrij 

vrijdag 2 april:  goede vrijdag- alle leerlingen vrij 

maandag 5 april:  2de Paasdag- alle leerlingen vrij 

donderdag 8 april:  leerlingenraad 

vrijdag 9 april: nieuwsbrief 
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Code rood, en dan? 
Wat waren we blij, dat we in februari weer, min of meer gewoon, naar school mochten. 
En toen kwam er twee maandagen op rij al weer het bericht dat de school gesloten was 
vanwege code rood. U ontving daarvan nogal abrupt en in een laat stadium bericht. Dat 
verdient niet de schoonheidsprijs, ook al was de reden van sluiten wel terecht.  
Ik heb dit via onze directeur-bestuurder ingebracht in het directeurenberaad van Op Kop.  
Daar werd dit gevoel gedeeld. Met als resultaat dat er een ‘code rood-beleid’ wordt 
opgesteld, waarin we beschrijven in welke gevallen de scholen gesloten zijn en hoe de 
communicatie daarover wordt geregeld. Onder andere, als het even kan, door een 
vooraankondiging dat de school mógelijk dicht is. Voor de sluiting op 15 februari (ijzel) had 
dat bijvoorbeeld prima gekund, omdat het KNMI al een paar dagen eerder waarschuwde dat 
er mogelijk een code rood zou worden afgegeven. 
Door u in een vooraankondiging te informeren dat de school mogelijk gesloten is, kunt u al 
vast de nodige voorbereidingen treffen. Zoals het regelen van opvang. Last minute is dat in 
de praktijk natuurlijk erg lastig. 
Zo ziet u maar weer: er is altijd wel ruimte voor verbetering. 
Jan Oosterhof 
directeur 
 

Sponsorloop 
Het is alweer een tijdje terug dat we een 
Sponsorloop hebben gehouden 
We hebben hier een heel mooi bedrag mee 
binnen gehaald. €4300,- om precies te zijn! 
Deze wilden we gaan besteden aan Engelse 
boeken. Het bedrag is echter zo hoog, dat  we 
besloten ook enkele Nederlandse boeken te 
bestellen. 
Super fijn natuurlijk! 
Een deel ervan zie je op de foto. 
Ook gaan we per klas een 
tijdschriftenabonnement afsluiten. 
 
De Nederlandse boeken zijn ondertussen grotendeels binnen. We hebben de  boeken via het 
Steenwijcks boekhuis kunnen bestellen. Daar waar we eerder ook al een mooie 
tentoonstelling hadden van onze kunstwerken, tijdens de boekenmarkt. Natuurlijk hebben 
we ook een leuke korting gekregen. Zodra we de Engelse boeken binnen hebben, berichten 
we jullie weer.  
 
Alle sponsoren en hard rennende kinderen, heel hartelijk bedankt! 
Weet zeker dat we veel plezier met de boeken zullen hebben. 
De sponsorloop commissie  
 

Aanmelden 4-jarigen / Inschrijven broertjes en zusjes 
Veel kinderen bij ons op school hebben jongere broertjes en zusjes die wellicht komend schooljaar 
ook naar de Beatrixschool gaan. Dat kan ook pas in september 2021 zijn. Graag willen we dit nu al 
weten i.v.m. de leerlingenaantallen. Zouden jullie alvast een aanmeldformulier willen opvragen? 
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MR mededelingen 
 
Beste ouders/verzorgers, 
De MR heeft op 17/1 een vergadering gehouden en de volgende punten zijn aan de orde geweest: 

• Bespreken van een huishoudelijk regelement voor de MR 

• Voorlichting over de formatie (personeel) in het komende schooljaar. 

• Maatregelen rondom bestrijding Corona achterstanden d.m.v. extra RT krachten. 

• Uitleg over de schoolbegroting  

• Gebruik van Sociale media als PR activiteit door onze school. 

• Ouderparticipatie 

• Gezamenlijk overleg/samenwerking met de MR van De Rolpaal 

• Organisatie van de open dag in Coronatijd. 
De eerstvolgende MR vergadering zal plaatsvinden op donderdag 22 april 2021. 
Wanneer u meer informatie wenst over één van de bovenstaande onderwerpen of iets wilt 
aandragen, kunt u contact opnemen met een MR lid.  

 
   

Hallo Wereld 
Beste ouders en/of verzorgers 
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het thema Natuur. Dat er overal om ons heen 
natuur is, lijkt vanzelfsprekend. Maar waar ligt precies de scheiding tussen wat natuurlijk en 
wat niet natuurlijk is? Is een zak diepvrieserwtjes natuur, of niet? De leerlingen gaan op zoek 
naar de twijfelgevallen door te onderzoeken wat zij verstaan onder ‘natuur’, en te bepalen 
wat zij al dan niet ‘natuurlijk’ vinden. Zo stimuleren de Hallo wereld lessen de kinderen om 
zich te verwonderen over alles om hen heen. Door met al je zintuigen naar kleine dingetjes 
in de natuur te kijken, ontdek je hoe bijzonder en ingenieus alles eigenlijk in elkaar zit. Wat 
gewoon leek, blijkt ineens heel knap in elkaar te zitten. 
Juist omdat de lente er weer aan komt, kunnen we de komende weken behoorlijk genieten 
van de ontluikende natuur om ons heen. Wij denken dat dit thema juist in deze periode van 
het jaar past. Het opnieuw tot leven komen van de natuur, het frisse groen, de bloei van 
bloemen en planten zijn ook symbolen die de vertaling van verschillende feestdagen 
aanduiden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan Palm Pasen, Pasen en Pinksteren.  

 
 
We onderzoeken ook wat de natuur nodig 
heeft om te groeien en te bloeien en 
maken de vertaling naar wat jij nodig hebt 
om te groeien als mens. Als je je 
verwondert over wat natuur eigenlijk is, 
ga je je vanzelf afvragen waar alles 
vandaan komt. Hoe is het ooit begonnen, 
het leven op aarde? En alles zit zo knap in 
elkaar, en hangt zo ongelooflijk mooi met 
elkaar samen … Dat kan toch niet toevallig 
zo gekomen zijn…. 
 
In de lessen Hallo wereld filosoferen we 
hierover. In alle groepen zal duidelijk 
worden dat er geen eenduidig antwoord 

is op de vraag wat allemaal natuur is en wat natuur allemaal is. We onderzoeken het begrip 
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natuur van alle kanten. Wat is het dan bijzonder dat er een leerling van groep ¾ antwoord 
geeft op de vraag: “wat betekent Natuur voor jou?” 
 En dat dan het antwoord wat gegeven wordt is: “Alles wat niet door de mens is gemaakt.” 
Een vriendelijke groet van de Hallo wereld Vakdocenten. 

 

 Ingekomen post 
 


