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1. Open podium 

Woensdag 21 februari was het tweede 

open podium van dit jaar. We hebben 

genoten van alle optredens van de 

kinderen. 

 

 

 

 

2. Schoolkorfbal 

Op woensdagmiddag 4 april wordt er een 

schoolkorfbaltoernooi georganiseerd voor de 

groepen 3, 4, 6 en 8.  

Komende weken wordt in de klassen 

geïnventariseerd of er genoeg kinderen met 

interesse zijn om een team te kunnen vormen. 

Mocht uw kind thuis aangeven mee te willen 

doen dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht 

van uw kind.Als wij teams gaan inschrijven 

dan zijn we ook op zoek naar coaches. Als u dit 

eventueel zou willen doen voor het team van 

uw kind, geef dit dan ook aan bij de leerkracht 

van uw kind. 

 

3. Vastenactie voedselbank 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen 

lezen willen we dit jaar ook voedsel inzamelen 

voor de voedselbank van Houten. Vanaf 

dinsdag 6 maart zal er in elke klas een krat 

staan waarin kinderen voedsel in kunnen 

doen. De Voedselbank vraagt vooral om 

houdbare producten. Hieronder vindt u een 

lijstje van producten die de voedselbank graag 

zou willen hebben. 

 Pasta, rijst, aardappelpuree,  
 pastasaus, wereldgerechten ed,  
 ontbijtkoek, ontbijtgranen, beschuit 

en crackers etc,  
 houdbare melk,  
 basisproducten als olie, bloem, suiker. 

Liever geen conserven hier hebben ze op het 

moment genoeg van, ook liever geen koek, 

snoep en chips.Alvast bedankt voor u 

medewerking. 



 

4. Werkvorm Coöperatief leren. 

In de diverse groepen  maken we gebruik van 

verschillende werkvormen. Eén daarvan is: 

coöperatief leren. Kinderen werken in kleine 

groepjes samen volgens vaste structuren, met 

als doel het eigen leren en elkaars leren 

versterken. We zetten deze werkvorm in bij 

verschillende vakgebieden en in alle groepen. 

De komende weken zullen we in de groepen 

vooral de coöperatieve werkvorm, Tweepraat 

inzetten. Tijdens Tweepraat geven kinderen 

om de beurt mondeling een antwoord op een 

vraag (b.v. noem woorden die horen bij de 

winter). Tijdens deze werkvormen zien we 

grote betrokkenheid bij kinderen.  

 

5. Olympische onderdelen tijdens de gymles 

met Sven.  

Afgelopen maandag werden er verschillende 

Olympische Sporten gespeeld in de gymzaal. 

Dit waren onder andere: Langlaufen met jute 

zak met in beide handen een hockeystick. Ook 

was er de sport Curling. Hiervoor werden de 

rode en blauwe ringen gebruikt. Met een stok 

werd geprobeerd zo dicht mogelijk in de 

kleine cirkel te werpen.  

      

Er was ook een onderdeel ijshockey, alleen 

zonder schaatsen. 

 

Meedoen was 

belangrijker dan 

winnen! 

  

6. Studenten op onze school 

Het hele schooljaar bieden wij plaats aan 

studenten die in opleiding zijn tot leerkracht. 

In de bijlage bij de nieuwsbrief stellen zij zich 

voor. 

7. Eventuele staking 14 maart 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u 

een schrijven vanuit onze stichting aangaande 

de voorgenomen geplande staking van 14 

maart.  

8. Studiedag onderbouw 7 maart 

Woensdag 7 maart zijn de kinderen van groep 

1 t/m 4 vrij van school. De leerkrachten van de 

onderbouw vervangen dan de leerkrachten 

van de bovenbouw, die zich bezig gaan 

houden met  groepsverwante taken.  

9. Nieuwbouw naast de school 

Binnenkort start de nieuwbouw van 8 

seniorenwoningen aan de kant van de 

Julianastraat. Projectnaam van deze bouw is 

“Dubbelzand”. Omwonenden hebben bericht 

hiervan gehad zo ook wij als school. Samen 

met het bouwbedrijf Connext BV en de 

gemeente zijn wij in overleg om u als ouders 

goed te blijven informeren over de 

bewegingen van de bouw ten aanzien van 

transport. Wij zullen u ten tijde van de bouw 

continu op de hoogte houden vanuit school 

als het gaat om de verkeersveiligheid voor u 

en uw kinderen.  

 

10. Escape room Olympische spelen 

Donderdag zaten 

de kinderen van 

groep 7a vast in 

de kleedkamer 

van de 

olympische 

spelen. 

Doormiddel van 

samenwerken en 

slim spelen 

moesten ze de 

antwoorden op 

de vragen vinden en met de juiste code 

konden ze de kleedkamer uit en waren ze op 

tijd voor hun wedstrijd. 



 

Ze hebben 

heel goed 

samen 

gewerkt en 

hierdoor 

waren ze 

allemaal op 

tijd in de 

wedstrijd!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Afsluiting Olympisch spelen in groep 3 en 

nieuw thema 

Vandaag hebben we het thema Sport en de 

Olympische Spelen in groep 3 afgesloten. Het 

was een erg leerzaam thema om met de 

kinderen aan te werken. Deze week hadden 

we nog een hele leuke gymles die ook in het 

teken stond hiervan. Ook bij het open podium 

waarbij we zongen: lekker fit en gymnastiek 

oefeningen deden hoorden bij ons thema. Als 

je niet fit bent kun je immers geen goede 

(sport) prestaties leveren. 

 

Het nieuwe thema gaat over Zambia  en 

Afrika. Het thema van de Vastenactie. De 

ouders van groep 3 krijgen hier nog later meer 

over te lezen via de Digiduif. 



 

 

12. Voetbaltoernooi informatie! 

Als bijlage bij de nieuwsbrief vindt u het 

toernooiboekje voor het voetbaltoernooi met 

daarnaast de wedstrijdschema’s, specifiek 

voor onze school, in een Excel bestand. 

Meteen na de vakantie (7 maart) zullen de 

jongens van 7/8 aan de beurt zijn. De jongens 

van groep 8 (aangevuld met een aantal 

jongens van groep 6) zijn Van Harte 1 en de 

jongens van groep 7 zijn samen Van Harte 2. 

Voor Van Harte 1 is momenteel nog geen 

coach. Let op: geen coach betekent geen 

deelname!  

Over de teamnamen van de rest van de 

groepen wordt u door de leerkracht van uw 

kind op de hoogte gesteld. Zijn er vragen? Dan 

kunt u terecht bij Nienke.  

 

 

 

13. Vakantie 

Wij wensen iedereen een hele fijne 

voorjaarsvakantie met hopelijk veel schaats 

plezier in Nederland en voor degene die gaan 

skiën, fijne wintersport! Graag tot maandag 5 

maart. 

 


