
 

 
  
 Kalender 

  
Donderdag 11 maart 
Volgende week donderdag 11 maart zijn alle 
kinderen om 14.00 uur uit in verband met een 
geplande (digitale) teambijeenkomst op deze 
middag.  
 
Rapporten en contactmomenten 
De rapporten zullen wij op woensdag 31 maart 
meegeven aan de kinderen. De 
rapportgesprekken voor de leerlingen van 
groep 1 t/m 7 zullen gehouden worden op 
donderdag 8 april. Deze gesprekken zullen 
digitaal gevoerd worden.  
 
Week van de lentekriebels 
Wat is de Week van de Lentekriebels? 
De Week van de Lentekriebels is een 
nationale projectweek voor het speciaal- en 
basisonderwijs. Scholen geven les over 
weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  
De Week van de Lentekriebels is dit jaar van 
15 t/m 19 maart. In de bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u een leuke 
Lentekriebelsbingo om samen met uw kind te 
doen. De activiteiten op de Lentekriebels 
Bingo zijn bedoeld voor verschillende 
leeftijden.  
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Groep 6 
Af en toe doen we de rekenles eens anders 
dan anders. Geen plus- en minsommen of 
breuken, maar bijvoorbeeld met legosteentjes!  
De kinderen leerden torensteden bouwen aan 
de hand van een bouwtekening.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Groep 6/7/8  
We mogen weer naar de kapper! Een aantal 
kinderen heeft geluk met een handige 
buurvrouw/zus/oma/moeder, maar de meesten 
lopen de laatste tijd toch echt met een 
Corona-kapsel rond. Gelukkig kunnen ze het 
goed hebben. Tijdens de crea-les van deze 
week hebben we zelf mooie Corona-kapsels 
gemaakt met ecoline.  
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