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18 april 2019. 

Beste ouders, 

 

De weken vliegen voorbij. Vandaag begint de meivakantie en het prachtige weer van de 

afgelopen dagen komt het vakantiegevoel wel ten goede! Wat we de afgelopen periode 

hebben gedaan, leest u onderstaand. 

THEMA’S 

Na de voorjaarsvakantie hebben we gewerkt rondom het thema ‘Bij ons op de boerderij’. In 

de themabrief heeft u al meer kunnen lezen hierover. Deze week hebben we de boerderij in 

de hal al opgeruimd en wat vonden de kinderen het jammer! Ze vonden het prachtig om op 

de tractor rond te rijden, zich te verkleden als boer of boerin, bolletjes te poten of met de 

boerderijdieren te spelen. De Vlinders zijn naar de boerderij geweest van de opa en oma van 

Diede. Wat een warm welkom kregen ze daar en wat hebben de kinderen genoten van alles 

wat de boerderij te bieden heeft! De Bijen hebben vandaag afgesloten met een ‘bijendans’. 

Dit werd georganiseerd door Hofpower. Ook de kinderen van Monkie kwamen weer bij ons 

op bezoek en hebben heerlijk gespeeld in de themahoek. 

                             

Na de vakantie werken we over Moederdag, gevolgd door 2 weken die beide groepen op 

een eigen manier invullen. De weken die daarna volgen werken we over het thema van de 

schoolfeestoptocht. Op dit moment kunnen we hier nog weinig over vertellen maar t.z.t. 

ontvangt u wel een themabrief. 
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PORTFOLIO 

Onlangs waren er weer portfoliogesprekken voor groep 2. Fijn dat er zoveel ouders kwamen 

om met hun kind in gesprek te gaan aan de hand van de portfoliomap. De leerkrachten 

gaven aan dat het aandoenlijk was om te zien hoe enthousiast de kinderen vertelden over de 

inhoud van de map zoals de doelen waaraan gewerkt is en waar ze trots op zijn. Bij de 

kinderen van groep 1 kennen we deze gesprekken nog niet. We zijn nog op zoek naar een 

vorm voor de jongsten om inhoud te geven aan een portfolio. Wel hebben we een ‘trotsblad’ 

geïntroduceerd. Als kinderen iets gemaakt hebben waar ze trots op zijn maken we er een 

foto van en doen deze in de map.                                                           

KONINGSSPELEN 

  
 

Afgelopen vrijdag waren de koningsspelen. De dag begon met alle kinderen op het plein 

waar we met elkaar de ‘Pasapas’ gedanst hebben. Wat een feestelijk begin! Het was erg 

koud maar hier werden we wel warm van. Daarna een spelcircuit onder begeleiding van de 

kinderen van de bovenbouw. Prachtig om te zien hoe de jongste kinderen door de oudste 

kinderen werden geholpen. De ochtend werd afgesloten met een ‘koninklijke lunch’. De 

feestelijkheden zitten er op school op, maar hopelijk kunt u in de vakantie ook nog genieten 

van een mooie koningsdag!                                       

PAASVIERING 
Vanochtend vond in alle groepen een paasviering plaats. Traditiegetrouw beginnen we 

deze viering altijd met een ontbijt waarvoor alle kinderen iets meenemen. Elk kind had zelf 
een placemat gemaakt en toen de kinderen ’s ochtends op school kwamen waren alle tafels 
al feestelijk gedekt. Wat was het gezellig om op deze manier de dag met elkaar te beginnen. 
Na het ontbijt vond de Paasviering plaats. Tijdens deze viering hebben we liederen 
gezongen en werd het Paasverhaal, de opstanding van Jezus, verteld. De opzet van deze 
viering hebben we in de plakboeken geplakt.  
 
 

                                                                      



NIEUWE KINDEREN 
Na de voorjaarsvakantie mochten we 2 nieuwe kinderen en hun ouders begroeten in de 
Vlindergroep. Pjotter Gerritsen en Julia Kevelham werden namelijk 4 jaar. Wij vinden het 
gezellig dat ze er zijn en wensen hen een fijne tijd toe bij de Vlinders! Na de vakantie komen 
er nog 2 nieuwe kinderen. Luna Osman viert 6 mei haar 4e verjaardag en Tom Hutten op 23 
mei. Van harte welkom bij ons op school! 
 
TOT SLOT 
We kunnen het ons nu nog bijna niet voorstellen maar na de meivakantie maken we ons 
alweer op voor de laatste periode van het schooljaar, een intensieve maar ook gezellige tijd. 
Maar eerst kunnen we gaan genieten van 2 weken meivakantie. Hopelijk houdt het mooie 
weer van de afgelopen dagen nog even aan en kunnen de kinderen heerlijk buiten spelen! 
 
 

                                                    

Namens de collega’s wens ik u een fijne vakantie! 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Hakze 
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