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 Agenda  

 Nummer 22  26 februari t/m 6 maart Voorjaarsvakantie 
   maandag 7 maart Weer naar school! 

   dinsdag 8 maart - 
   woensdag 9 maart -  
   donderdag 10 maart - 
   vrijdag 11 maart Nieuwsbrief nr. 23 
     

 Jarigen deze 
week: 

 dinsdag 1 maart Islam Alkhatib   groep 7 

   woensdag 2 maart Lotte Olijkerhoek  groep 3 
   vrijdag 4 maart Celine Fahed    Welkom op school 

Milan van der Meer   groep 8 
   zaterdag 5 maart Dorian Smarzoch   groep 4 
   dinsdag 8 maart Damiën Starre    groep 1-2b 
   donderdag 10 maart Sophie Duivesteijn   groep 4 
   vrijdag 11 maart Fedde Dijkstra   groep 3 

Quinten van Eijk   groep 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Carnaval 
De afgelopen week is er elke dag een beetje aandacht besteed aan Carnaval, door thema’s als 
‘trek verschillende sokken aan’, ‘zet iets op je hoofd’, enz.  
Vandaag mocht iedereen helemaal verkleed op school komen en vanmiddag is er in de 
groepen een klein feestje gevierd. Er was ook iets lekkers voor de kinderen, daar heeft de 
ouderraad voor gezorgd. Bedankt hiervoor! 
 
Kwaliteitsonderzoeken 
Begin maart start er een kwaliteitsonderzoek binnen de SSBA i.s.m. het onafhankelijk bureau 
‘Scholen met succes’. Na de vakantie worden er vragenlijsten uitgezet naar leerlingen, ouders 
en leerkrachten. Wij willen u vragen om deze in te vullen, want hoe groter de respons, hoe 
betrouwbaarder de resultaten. 
Bewegend leren 



Woensdag kwam bewegingscoach Raymond in de groepen langs. De kinderen waren zeer 
onder de indruk, want wat was deze meester lang! Meester Raymond was ook onder de indruk 
van de wijze hoe wij op school bezig zijn geweest met bewegend leren. Hij kon goed merken, 
dat de kinderen al gewend zijn om te bewegen tijdens opdrachten. 
 
Rapportfolio en gesprekken 
Het rapportfolio zal aan de kinderen meegegeven worden op maandag 14 maart. Daarna 
worden de gesprekken ingepland. U ontvangt meer informatie hierover vanuit de 
groepsleerkracht van uw kind. 
 
Nieuwe Beslisboom 
Deze week zit de nieuwe Beslisboom als bijlage bij de nieuwsbrief. Deze kunt u gebruiken als 
uw kind klachten heeft, die op een corona-besmetting zouden kunnen duiden. 
 
Voorjaarsvakantie 
We hebben de afgelopen weken allemaal weer behoorlijk vaak moeten schakelen, maar nu 
kunnen we een weekje uitrusten/bijkomen. We duimen voor goed weer, dan kunnen we fijn 
naar buiten! 
(Na de vakantie hoeven de kinderen uit groep 6,7, 8 en de leerkrachten geen mondkapje meer 
te dragen op school.) 
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x  

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag -  
 

    
 Wij 

Presenteert 
 Voorstelling 

 
Jaaah goed nieuws! Versoepelingen zijn aangekondigd en theaters mogen weer open!  
Dat betekent ook dat er meer kaarten beschikbaar komen voor de voorstelling: 
  

Superjuffie, van ‘De toren van geluid’.  
 

Als er een dier in gevaar is, verandert juf Josje in Superjuffie. 
Zodra ze een hap van haar krijtje neemt, krijgt ze 
superkrachten en schiet ze als een tornado door de lucht. Zo 
redt ze alle dieren net op tijd! Al snel ontdekken haar 
leerlingen en Hakim, de conciërge, haar bijzondere gave. 
Gelukkig beloven ze niets tegen de strenge directeur te 
zeggen. Ondertussen gebeuren er hele vreemde dingen in de 
stadsdierentuin.  
Komt Superjuffies hulp op tijd?  
 
Een voorstelling voor 5 jaar en ouder. Gebaseerd op de boekenreeks van Janneke Schotveld. 
 

Komt dat zien!  

Zondag 6 maart om 14.30 uur in HAL60, Pasteurweg 60 in Roelofarendsveen.  
Kaartjes kosten €9,- 
Tickets zijn verkrijgbaar via: www.wijpresenteert.nl  

 

  Een leukere afsluiting van de voorjaarsvakantie bestaat er niet       

 
    

 

http://www.wijpresenteert.nl/

