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Geachte ouders en verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u het nieuws van deze week. 

 

De afgelopen week hebben we allemaal van een heerlijke voorjaarsvakantie en 

prachtig weer kunnen genieten en vandaag zijn alle kinderen (behalve een aantal 

zieke kinderen) en leerkrachten weer uitgerust in de school teruggekeerd. 

Ik had in deze laatste zin graag willen opnemen dat de afgelopen vakantie ook 

onbezorgd was, zeker nu alle Corona-perikelen wat op de achtergrond zijn geraakt. 

Helaas zorgen alle verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne er voor dat van 

onbezorgdheid geen sprake meer is. 

Duidelijk is dat iedereen (en óók de leerlingen) zich ernstige zorgen maakt over de 

ontwikkelingen in ons werelddeel. 

Als leerkrachten zullen wij, net als u hoogstwaarschijnlijk thuis doet, natuurlijk ingaan 

op de eventuele vragen en zorgen van onze leerlingen. 

Met elkaar (thuis én op school) kunnen we (naast het geven van hulp en donaties) 

weinig meer doen dan hopen en bidden dat deze waanzin zo snel mogelijk stopt. 

Als het kan morgen!! 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Veiligheid voor alles” 
 

2. Schoolfruit 
 

Deze week krijgende de leerlingen het volgende schoolfruit: 

Woensdag: Sinaasappel 

Donderdag: appel 

Vrijdag: peer 

Op de overige werkdagen van de week (maandag en dinsdag), verwachten wij dat u 

uw kind(eren) zelf een gezonde “pauzehap” meegeeft. 

De kinderen kunnen ook elke dag melk of karnemelk drinken. 

Ze moeten dan zelf een beker met deksel meenemen en even aan de leerkracht 

zeggen dat ze de beker willen vullen. 
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3. De Corona-regels versoepeld 

Zoals u allen weet, zijn de meeste Corona-regels inmiddels losgelaten en kunnen we 

weer een beetje terug naar het oude normaal. 

In onze school betekent dat, dat de ouders/verzorgers de school weer binnen 

kunnen komen. 

Daarbij hoeft er niet langer een mondkapje gedragen te worden. 

 

Wij vinden het erg fijn dat ouders/verzorgers de school weer in kunnen komen. 

Toch willen wij u vragen het binnengaan van de school zo veel mogelijk te beperken. 

Wij hebben nl. gemerkt dat m.n. de jonge leerlingen in de afgelopen tijd veel 

zelfstandiger zijn geworden, doordat zij nu zelf hun zaakjes moeten regelen als ze op 

school komen. Ook is het in de gangen veel minder druk, doordat er weinig of geen 

ouders/verzorgers aanwezig zijn.  

Tenslotte is het fijn dat ouders/verzorgers niet langer na 8.45 uur in de gangen 

aanwezig zijn: hierdoor kunnen de lessen dagelijks op tijd beginnen. 

Dus ouders/verzorgers: u bent weer van harte welkom in de school, maar wij vragen 

u de school alleen binnen te komen als dit echt noodzakelijk is. 

Andere zaken die belangrijk zijn om te weten: 

- Alle leerlingen van unit 2 en 3 maken weer gebruik van de voordeur van de 

school 

- De fietsen van de leerlingen van unit 2 en 3 worden weer geparkeerd op het 

achterplein (er mag niet gefietst worden op het achterplein!) 

- De “Kom in de klas-momenten” starten ook weer. 

Er was er één gepland op donderdag 10 maart a.s.; door de te korte 

voorbereidingstijd vindt deze geen doorgang en wordt deze verplaatst naar 

donderdag 24 maart a.s. 

Vanaf morgen, dinsdag 8 maart, hangen er bij elke groep lijsten waarop u zich 

voor deze activiteit kunt inschrijven. 

Er zijn in elke groep 8 plaatsen en “vol is vol”. 

Het volgende “Kom in de klas-moment” is op dinsdag 7 juni a.s. 

-  

4. Studiedag 

Voor de zekerheid wijs ik u er nog even op dat er op maandag 14 maart a.s. een 

studiedag is voor alle leerkrachten. 

Dit betekent dat alle leerlingen deze dag vrij zijn. 

5. Sport- en spelactiviteiten 

Op vrijdagmiddag, na schooltijd, vinden er in de sportzaal aan de Forelsloot gratis 
sport- en spelactiviteiten plaats. Deze activiteiten worden georganiseerd door Team 
Sport van de gemeente Zoetermeer. 
 Van 11 tot en met 18 maart is sportzaal Forelsloot bezet wegens de verkiezingen.   
Maar Team Sport heeft een gepaste oplossing: Op vrijdag 11 en 18 maart a.s. 
verplaatsen we de activiteit naar buiten en staan we van 15.00-16.30 uur op het 
basketbalveld aan de Parkdreef.  
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Kom sporten met allerlei sport- en spel materiaal en geniet van leuke Natuursprong- 
activiteiten.  
Deze leuke activiteit is ook nog eens gratis. Doe jij mee? 

6. De agenda voor de komende periode 

 

 8 maart 20.30 uur: MR-vergadering 

 9 maart Luiscontrole 

14 maart Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

16 maart Leerlingenraad 

21 maart Start “Week van de lentekriebels” 

29 maart 20.00 uur: OR-vergadering 

30 maart Grote Rekendag 

5 april Buitenlesdag/ Kikkerdag 

14 april Paasontbijt/ Paasviering 

15 – 18 april Paasvakantie 

19 april 20.00 uur: MR- en OR-vergadering 

20 en 21 april IEP-toets leerjaar 8 

22 april Koningsspelen (tot 12.30 uur) 

22 april 12.30 uur: start Meivakantie; deze duurt t/m zondag 8 mei 

11 mei Luiscontrole 

12 mei  Openmorgen 

18 mei Schoolreis leerjaar 1 – 8 (klopt echt!) 

20 mei Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

26 – 29 mei Hemelvaartvakantie 

30 mei Start Cito-periode (tot 17 juni a.s.) 

4 t/m 6 juni Pinkstervakantie 

7 juni Kom in de klas 

10 juni Hofvijver ’s got talentshow/ meester- en juffendag 

13 – 16 juni Kamp leerjaar 8 

24 juni Ontwikkelingsverslag 

27 juni t/m 1 juli 10-minutengesprekken 

28 juni Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

5 juli Afscheid leerjaar 8 

8 juli Om 12.00 uur start zomervakantie (deze duurt t/m zondag 21 
augustus a.s. 

 

 

Tot zover het nieuws van deze week. 

. 

Met vriendelijke groet,   

   

Hans van Elburg 

 


