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Niet vergeten
1 april Rapport groep 8.
1 april Paasviering in de eigen groep.
2 april Studiedag
5 april 2e Paasdag.
9 april Kijkochtend gaat niet door.
20 t/m 21 april Eindtoets geroep 8.
13 april Begin Ramadan.
14 april Dassenbur(i)cht 8.

Vanuit de directie:
Corona:
De laatste weken merken we dat corana meer impact heeft op onze school dan in de eerste periode. Er zijn
meer kinderen met klachten die zich laten testen of een poosje in quarantaine zitten, we hebben 1 kindje met
corona gehad en nu in totaal 3 medewerkers. Er komen ook steeds meer kinderen met verkoudheidsklachten.
En steeds is het weer opnieuw bekijken welke maatregelen we moeten nemen.
Helaas nemen ook de vervangingsproblemen toe. Omdat we nog steeds geen klassen mogen mixen moet er
vaker een groep thuis blijven. Dat vinden we echt heel vervelend. Meteen wil ik aangeven dat er overwegend
positief gereageerd wordt door u als ouders. Dat is echt heel fijn, want wij weten goed dat we soms op het
allerlaatste moment een vervelende boodschap moeten brengen. Fijn dat iedereen de mail en klasbord goed in
de gaten houdt.
Vanuit de GGD kwam de vraag om voor de kinderen een Digi-D aan te vragen. Daarmee hebben ouders die
kinderen laten testen eerder de uitslag digitaal. Goede tip om mee te nemen.

We kijken allemaal uit naar de periode dat we iets mogen versoepelen. Omdat blijkt dat ook kinderen vaker
positief getest worden blijven we nog vasthouden aan de huidige maatregelen. Maar er is licht aan het einde
van de tunnel!!

Toetsperiode:
Afgelopen week zijn we gestart met de Cito-toetsen. U heeft daar informatie over gehad. Tijdens de
rapportgesprekken kunt u vragen naar de resultaten, ze zullen niet vermeld worden op de rapporten.
Formatief toetsen is echt gericht met de blik op wat er nu nodig is voor de komende periode. Niet om als hard
gegeven mee te nemen voor beoordelingen. Schrikt u niet als resultaten wat tegenvallen, kinderen hebben de
afgelopen tijd niet optimaal les gehad. Ze kunnen daar weinig aan doen.

De Eindtoets in groep 8 gaat dit jaar wel door op 20 en 21 april. Gelukkig hebben kinderen voldoende tijd gehad
om na de lockdown weer aan school te wennen, in tegenstelling tot afgelopen jaar. De toets uitslagen bekijken
we op dezelfde manier als de overige toetsen. De uitslag zou tegen kunnen vallen , maar we weten dan hoe dat
komt. Ook de inspectie telt voor dit schooljaar de uitslag niet mee voor het kwaliteitsoordeel over de school.

Verkeersexamen:
In tegenstelling tot wat op de kalender staat zullen de kinderen uit groep 7 dit jaar geen praktisch
verkeersexamen doen. Een aantal scholen is doorgeschoven naar het komend schooljaar vanwege de capaciteit.
Het schriftelijke examen gaat wel door voor ze.

Formatie:
Volgens de laatste gegevens gaat er weinig veranderen in de formatie voor het nieuwe schooljaar. We houden
15 groepen. Wel groeit de school nog licht. We starten weer met 4 kleutergroepen. Dat is voor nieuwe ouders
heel belangrijk. Regelmatig bellen ouders met de vraag of er nog wel plaats is voor hun kind, zeker nu we
nauwelijks nieuwe rondleidingen doen. Er is zeker voor ieder kind een plekje.
Als er nog broertjes en zusjes aangemeld moeten worden voor het nieuwe schooljaar is het fijn om dit tijdig te
doen, zodat we een goede planning kunnen maken. U kunt ons om een aanmeldformulier vragen.

Pasen:
Op donderdag 1 april staat de Paasviering op de planning. Normaal gesproken maken we op deze dag een
ontbijtje voor iemand uit de klas. In verband met corona hebben we deze activiteit iets moeten aanpassen. De
kinderen versieren een tasje voor een ander uit de klas. Dit tasje gaat op woensdag 31 maart mee naar huis. De
kinderen zorgen zelf voor een ontbijt en stoppen dit in het gekregen tasje. De kinderen nemen dus hun eigen
ontbijt mee naar school op donderdag 1 april.
Voor drinken wordt gezorgd, maar het is belangrijk dat de kinderen een eigen beker meenemen. Vanuit de OR
wordt er voor een chocolade paaslolly en een chocolade eitje gezorgd. Mocht uw kind hier een allergie voor
hebben, mogen zij vanuit huis iets anders meebrengen. De kosten hiervoor mogen middels een bonnetje
gedeclareerd worden bij de leerkracht. We vragen om verder het tasje niet te vullen met snoep.

We gaan er een gezellige dag van maken!

Groeten, de paascommissie

BERICHT VAN DE OUDERRAAD VAN

Hiermee doen wij een oproep voor een nieuw lid van de Ouderraad, in de functie van
Secretaris.
Onze huidige secretaris, Jeroen, al sinds 2010 een zeer enthousiast en gewaardeerd OR-lid,
moet helaas stoppen omdat zijn jongste nu in groep 8 zit en over enkele maanden onze school
gaat verlaten. Tijdens de ALV in oktober zal hij officieel aftreden.
Wat houdt de functie van secretaris in?
De secretaris notuleert tijdens de vergaderingen en maakt de notulen op (verslagen van wat
er tijdens de vergaderingen is besproken). Daarnaast vormt de secretaris samen met de
Voorzitter en de Penningmeester het Dagelijks Bestuur van de OR. De Ouderraad vergadert
ongeveer 6 keer per jaar. Je mag ook aansluiten bij de werkgroepen om leuke activiteiten te
organiseren voor de kinderen.
Wil je meer weten of je aanmelden voor de functie van secretaris, stuur dan een mailtje naar
ouderraaddedassenburcht@outlook.com of trek één van de huidige OR-leden aan haar of zijn
jas. Je mag natuurlijk ook vrijblijvend een online vergadering bijwonen voordat je beslist!

CARNAVAL
Het is alweer even geleden maar gelukkig heeft de OR ook dit jaar samen met school een
gezellige ochtend kunnen organiseren met Carnaval. Alles was mogelijk; van gekke haren,
binnenste buiten, wel verkleed of niet verkleed. Samen wat lekkers eten en drinken en als
klapper een feestelijke bingo met leuke prijsjes.

De ouders van de decoratieclub hebben de
school weer in lentesferen gebracht!

Wij wensen iedereen alvast een

NIEUWS VANUIT HET
KINDERDAGVERBLIJF
We zijn alweer een paar weken aan het spelen op het kinderdagverblijf.
Dat was toch echt wel weer wennen voor veel kinderen. Onze nieuwe
baby’s die aan alle nieuwe geluiden, geuren en gezichten moesten
wennen. De grote kinderen die hadden er over het algemeen wat minder
moeite mee. Want: Jippie al mijn vriendjes zijn er weer! Het thema van het
kinderdagverblijf was:

Daar zit muziek in!
Het was natuurlijk de maand waar we normaal carnaval zouden vieren. De
grote mensen moesten helaas het grote feest missen. Maar wij mochten er
toch een feestje van maken met de kinderen. We hebben muziek gemaakt,
we hebben geswingd en gedanst, maakte zelf muziek met de zelfgemaakte
instrumenten en we hebben allerlei bewegingsspelletjes.
Het boekje paste er natuurlijk ook goed bij: Wilde dierenorkest!
Kortom het waren weer gezellige weken.

NIEUWS VANUIT DE BSO
Helaas zijn we nog steeds niet open, maar met de kinderen van de
noodopvang hebben we allerlei leuke activiteiten gedaan. De afgelopen
periode hadden we als thema:

Winterwonderland
Bij de BSO Bovenbouw zijn we veel creatief bezig geweest.
We
hebben gebouwd met suikerklontjes, sneeuwpoppen van oude sokken
gemaakt, een winterlandschap gemaakt met papier-maché, Ook de
vogels zijn we niet vergeten. Zeker niet omdat er onverwachts ook nog
veel sneeuw gevallen was. We hebben een verhalen bingo, een quiz en
een opdrachten bingo gedaan, die spannend en hilarisch was. We
hebben zelfs nog salamanders uit ijsblokken gehakt.
In de carnavalsvakantie was het ineens heerlijk weer en zijn we naar het
Oude Sonse meer geweest en hebben we daar gepicknickt.
Wie kent het spel De Alleskunner niet, bekend van televisie? Geweldig
gelachen en onze fanatiekelingen aan het werk gezien. Een dag lang
allerlei leuke spelen waarbij je moest proberen niet de laatste te zijn.

Hoeveel wasknijpers kun je op je gezicht knijpen? Een meter dominostenen
plaatsen zonder omvallen, een fles water vullen met een spons, de lopende
band waarbij je zo veel mogelijk voorwerpen moest onthouden en de langste
slinger maken van één A4 blaadje. Of de prijs van een product raden, hoger of
lager dan een euro. Het was echt een superleuke dag.
En zo zijn we alweer met het volgende thema bezig “Groen”. We hebben
bonen geplant, (zwerf)stenen beschilderd en nu zijn we bezig met een
insectenhotel waar voor we eerst naar het bos geweest zijn om materiaal te
verzamelen.
En we hebben nog veel meer leuke activiteiten bedacht. En ondertussen zijn
we benieuwd wanneer we weer gewoon open mogen want we hebben de
meesten al veel te lang niet gezien!

De Groene groeten van de pedagogisch
medewerkers van de BSO

Thema muziek
Ook al mag u als ouder op het moment niet de speelzaal in, het
zal u
niet ontgaan zijn dat we nu bezig zijn met het
thema
Muziek. Op de ramen zijn afbeeldingen van
allerlei
muziekinstrumenten, die we met de peuters
benoemen, en ze hebben al zelfgemaakte
schudkokertjes mee naar huis genomen.
Bij het thema muziek gebruiken we de volgende woorden extra vaak om de
woordenschat te vergroten:
Zelfstandige naamwoorden

Werkwoorden

Overig

Het drumstel
De gitaar
De blokfluit
De piano
De microfoon
De sambaballen
De tamboerijn
De triangel

blazen
zingen
trommelen
dansen
bewegen

hard
zacht
hoog
laag
meer
minder
veel
weinig

De trommel
De trompet
De xylofoon
De muzieknoot
De dirigent
Het orkest
Als wel liedjes zingen pakken we de muziekinstrumentjes erbij en het is leuk dat
kinderen die meestal niet meezingen, wel zingen als ze een microfoon in hun
handen hebben. We hebben ook al ontdekt dat muziekinstrumentjes niet altijd
nodig zijn. Door bv te klappen in de handen, stampen of klakken met je tong kan
je ook muziek maken.

Voorlezen
Voorlezen vergroot de woordenschat en vinden de meeste peuters fijn.
Het boekje dat de peuters erg leuk vinden is “Het kleine witte visje hoort
watermuziek” van Guido van Genechten. Het visje komt onderweg allerlei
zeedieren tegen die prachtige muziek maken, dat te horen is als er op een
knopje gedrukt wordt.

Zingen
Het liedje “olifantje in het bos” is aangepast aan het thema:
Olifantje retteketet
Olifantje retteketet
Gebruikt zijn slurf als een trompet
Op de maat 1, 2, 3, 4…..
Oh wat hebben we plezier.
Olifantje retteketet
Gebruikt zijn slurf als een trompet!

Jarigen
Moh en Xavi worden binnenkort 4 jaar.
Hiep, hiep, hiep hoera. Wel gefeliciteerd! Fijn dat jullie bij ons waren en veel
plezier op de basisschool!

Het duurt nog even, maar

Wij wensen iedereen hele gezellige
paasdagen
Op goede vrijdag is ‘t Kwetternest gewoon open!!
2de paasdag (5 april) zijn we gesloten.
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