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* Op tijd beginnen en ophalen 
* Juf- en Meesterdag 2021 
 
Belangrijke data  
April 
20 t/m 22   Cito eindtoets groepen 8 
 
Mei 
3 t/m 14     Meivakantie, alle leerlingen vrij 
24     2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij 
25     Praktisch verkeersexamen groepen 7 
25     MR-vergadering 
25     OR-vergadering 
27     Koningsdag, alle leerlingen vrij 
 

 
Op tijd beginnen en ophalen 
Regelmatig zijn er leerlingen die te laat op 
school komen. Te laat komen valt wettelijk 
gezien onder ongeoorloofd verzuim. 
Laatkomers missen een deel van de les, 
maar verstoren  deze ook voor andere 
kinderen.  
Veelvuldig te laat komen zorgt voor een 
achterstand en kan bovendien een 
voorbode zijn voor spijbelgedrag en 
voortijdig schoolverlaten in de toekomst. 
Maar bovenal gaat het ten koste van 
kostbare onderwijstijd.   
Wij maken u erop attent dat u als ouder 
ervoor verantwoordelijk bent dat uw kind op 
tijd school is. Daarom vragen wij u met klem 
ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op 
school is. 
De groepen 1 t/m 5 moeten uiterlijk om 
08:40u in de klas aanwezig zijn. De 
groepen 6 t/m 8 moeten om 08:25u in de 
klas aanwezig zijn. 
Gezien het feit dat de leerkrachten na 
schooltijd (online) afspraken, 
vergaderingen hebben en/of studies 
volgen, verzoeken wij u uw kind(eren) op 
tijd op te halen. 
 

Juf- en Meesterdag 2021 

Bij de kleuters was het woensdag 31 maart 
een gezellige ochtend! Veel kinderen 
hadden mooie verkleedkleren aan. Er 
liepen veel prinsessen, dieren en ridders 
rond in de school. Ook de juffen zagen er 
sprookjesachtig uit. We hebben een heerlijk 
lente ontbijt gegeten, leuke spelletjes 

gespeeld en een filmpje gekeken. Het was 
een leuke dag! 
 
Door: Roos en Giulietta (groep 4B) 
We hadden lekker ontbeten. Je had 3 
rondes. De 1e ronde een croissantje, de 2e 
ronde een bolletje en de 3e ronde een 
paasbroodje. Daarna spelletjes, dat werkt 
hetzelfde maar dan met maskers maken, 
memory en in een werkboekje werken. We 
maakte foto’s en speelde buiten. Toen we 
naar binnen gingen, gingen we de 
spelletjes afmaken en groene eieren met 
ham kijken. Dat is een serie. En je mocht 
nog aan je kleurplaat. 
 
Door: Lorena & Carmen (groep 7B) 
We begonnen bij het ontbijt. En het ontbijt 
was echt super lekker. We hadden 
paashaas broodjes, croissantjes, 
pindakaas, vlokken en hagelslag. Je had 
ook nog witte bolletjes en krentenbollen. 
Het was natuurlijk heel gezellig! Toen 
iedereen zijn ontbijt op had gingen we 
lootjes trekken.  
 
Degene die je trok, daarvoor moest je een 
leuk kaartje maken wat te maken had met 
iets dat op het lootje stond. Toen iedereen 
zijn kaartje af had, gingen we de kaartjes 
aan elkaar geven. En toen hadden we 
pauze, lekker buitenspelen! Toen we weer 
naar binnen gingen, mochten we allemaal 
leuke spelletjes spelen! Het was echt super 
gezellig en leuk. Toen het afgelopen was, 
ging iedereen vrolijk naar huis!  
 
Door: Rei & Nicky (groep 8C) 
Juffendag werd dit jaar gemixt met het lente 
ontbijt. We begonnen met een lekker 
broodje in de vorm van een paashaas.  
Het thema van dit jaar voor juffendag was: 
alle kleuren van de regenboog. Na het 
ontbijt gingen we een spelletjes circuit 
doen. Er waren verschillende spelletjes, 
onder andere: sjoelbord, mini voetbaltafel, 
mini airhockey tafel, in plaats van bier pong 
limo pong, ping pong en galgje op het 
digibord. Daarna gingen we extra lang 
buitenspelen. Aan het eind van het 
buitenspelen gingen we groepsfoto’s 
maken. Toen we weer binnen waren, 
kregen we popcorn en gingen we de film: 
De club van lelijke kinderen kijken en toen 
was het weer het einde van de dag.  


