
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief  maart 2021 
 
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden, 
 
Hierbij onze nieuwsbrief van de maand maart. Gelukkig zijn we weer in relatief rustig 

vaarwater beland na de heropening van de scholen op 15 februari. Relatief, omdat ons 

natuurlijk altijd de dreiging van een quarantaine boven het hoofd hangt. Dat we hebben 

we juist vandaag ervaren met de quarantaine van de groepen 3/4A en 5. 

We merken gelukkig dat de ouders heel serieus omgaan met mogelijke besmettingen 

en daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! 

Voorlopig zitten verdere versoepelingen er helaas ook nog niet in en doen we ons best 

om zo veel mogelijk in de bubbel van de eigen groep te blijven werken, om een 

eventuele quarantaine zo beperkt mogelijk te houden. 

Onderzoek naar achterstanden door de lockdown 

De overheid heeft aangekondigd extra te willen investeren om de achterstanden die er 

zijn ten gevolge van Corona zo snel en zo goed mogelijk in te lopen. Dit idee juichen we 

natuurlijk toe, maar we realiseren ons ook, dat we dan eerst in kaart moeten brengen 

wat er eventueel aan de hand is en waar we als school op in moeten gaan zetten.  

Hiertoe zetten we volgende week een enquête uit onder alle gezinnen en op school 

onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 over het mentaal welbevinden van de 

leerlingen. We hopen zodoende een goed beeld te krijgen van de beginsituatie en de 

doelen die we ons moeten gaan stellen. Het zou voor deze beeldvorming heel mooi zijn, 

wanneer alle gezinnen meedoen. 

Nieuws van onze Ouderraad 
 
Er is veel animo voor de individuele en de broer/zus foto's. Er is overleg geweest met 
de fotograaf. Zij heeft 2 datums beschikbaar gesteld waarop deze foto's gemaakt 
kunnen worden.  Aanmelden kan via deze link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfADuIj8LMlMdAH58fZtHmq7NZCdJ94d7E
L-zDu1HRDY759Og/viewform?usp=sf_link 
 
Binnenkort is het Pasen, ook de OR heeft leuke en lekkere dingen georganiseerd voor 
de kinderen. De paasviering is op donderdag 1 april. Die dag hoeven de kinderen geen 
lunch mee naar school te nemen, maar wel een bord, bestek en een beker.  
Tot slot wensen wij jullie allemaal een mooi Paasweekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marieke Snijder namens de OR 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfADuIj8LMlMdAH58fZtHmq7NZCdJ94d7EL-zDu1HRDY759Og/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfADuIj8LMlMdAH58fZtHmq7NZCdJ94d7EL-zDu1HRDY759Og/viewform?usp=sf_link


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Koningsspelen 
  
Op vrijdag 23 april vieren we met elkaar de Koningsspelen. Het zal dit jaar iets anders 
gaan dan we gewend zijn in verband met de geldende Coronamaatregelen. We maken 
er wel een feestelijke dag van!  
Alle kinderen mogen in oranje/rood/wit/blauw naar school komen. De kleuters mogen 
ook hun fiets of step versieren als ze dat willen.  
Het Koningsspelenontbijt gaat dit jaar niet door. Alle groepen beginnen de dag in hun 
eigen klas met het lied van de Koningsspelen van Kinderen voor Kinderen. De 
leerkrachten organiseren in de eigen groep een gezellige dag met onder andere 
gezelschapsspelletjes. Tussendoor krijgen de kinderen iets lekkers en wat te drinken.  
Op deze manier hopen we er toch een leuk feest van te maken.  
 
De Koningsspelencommissie 
 
Adoptiekinderen 
 
We hebben helaas moeten besluiten te gaan stoppen met de sponsoring van een 
adoptiekind. Het laatste jaar is er veel te weinig (contant) geld binnengekomen om nog 
langer een structurele bijdrage te kunnen leveren. Door omstandigheden zoals Corona, 
maar ook het feit dat mensen steeds minder contant geld in huis hebben, rest ons 
helaas geen ander keuze. Wellicht dat we in de toekomst een ander manier kunnen 
vinden om het omzien naar de ander opnieuw gestalte te kunnen geven. Voor 
suggesties houden we ons zeker aanbevolen. 
 
 
Nieuws van de BSO 
 
Op de BSO zijn we blij dat het weer langer licht is buiten: we kunnen lekker lang buiten 
spelen, sporten en spelletjes doen. Vooral skeeleren is populair. Het is leuk om te zien, 
dat kinderen, die nog nooit op skeelers hebben gestaan, nu hard oefenen en het dan 
zomaar kunnen!  
Maar ook binnen vermaken we ons goed: we hebben een hele grote muffin, pizzaatjes 
en blauwe en roze pannenkoeken gebakken. Knutselen is ook altijd favoriet: kleien, 
gipsen beeldjes maken, figuren van chenille draad bedenken; maar ook zelf verzinnen! 
Vooral met dozen maken we de leukste creaties.  
Binnenkort is het Pasen en gaat de zomertijd in! Volop mogelijkheden om uit te kijken 
naar warme, zonnige activiteiten! Hopelijk mag de BSO dan weer helemaal open en 
kunnen we met alle kinderen weer samen spelen! We hebben er zin in. 
 
Groetjes, 
Team BSO De Ploeg  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Nieuws van ons KDV 
 

Hierbij een stukje van KDV de Ploeg. 
De winter is inmiddels alweer voorbij, het is voorjaar. 
Op het kinderdagverblijf zijn we hier weer leuk en creatief mee bezig: 
 
Er liggen bolletjes in de grond te slapen,  
er liggen bolletjes in de grond overal in ‘t rond. 
Wakker worden, wakker worden! 
Alle vogeltjes zingen, alle vogeltjes fluiten: 
Bloempjes kom naar buiten! 
 

 
 
Groeten, 
Team KDV De Ploeg. 
 
 
Tot zover onze nieuwsbrief van deze maand. 

Met vriendelijk groet, 

namens het team van onderwijs en kinderopvang, 
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


