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Van de directie 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

In de afgelopen periode hebben de kinderen op school weer hard gewerkt en 
veel plezier gemaakt. De leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 hebben 11 
maart hun rapport meegekregen zodat ze dit vol trots thuis konden laten zien. 

Op 20 en 21 april staat voor groep 8 de eindtoets op het programma. Alles dat 
ze in de afgelopen 8 jaar hebben geleerd, kunnen ze dan toe gaan passen. Heel 
veel succes. 

De koningsspelen worden op vrijdag 23 april georganiseerd. Wij zullen hierbij natuurlijk alle 
coronaprotocollen volgen. 27 april is de school gesloten i.v.m. koningsdag. 

Van 3 tot en met 16 mei is het meivakantie. Daarna beginnen de laatste 10 weken van het schooljaar. 

Met vriendelijke groet, 

Herman Straver 
Daan van Loon 
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Trefwoord 
 

Het thema van Trefwoord, van deze week, is  ‘liefhebben, houden van, 
aardig vinden”. In voorgaande week hebbend de kinderen al geleerd dat je 
dan positieve woorden kunt zeggen. In deze week komen de vier andere 
liefdes- talen aan bod, in de volgende vormen; tijd met iemand 
doorbrengen, iets voor iemand doen, een cadeautje krijgen en lichamelijk 
contact.  
De kinderen onderzoeken welke van de vier belangrijk zijn voor henzelf.  

In de week die hierop volgt, wordt aandacht besteed aan ‘Sterk zijn’. Kinderen vinden het fijn om te 
ervaren hoe sterk ze zijn en om dat aan anderen te laten zien. Maar wat als je even niet zo sterk 
bent?  Hoe word je dan sterker?  Het laten zien van je zwakheid en hulp vragen, kan juist betekenen 
dat je sterk bent. Is het erg om niet overal even sterk in te zijn? Je kunt goed zijn in één ding en 
minder goed in het andere. Belangrijk is dat je in je eigen kracht gelooft. Als je dat doet, wordt je 
vanzelf sterker.  In de Bijbelverhalen gaat het over Petrus, die gevangen wordt genomen en naar het 
eiland Patmos wordt verbannen. Hij krijgt dromen en schrijft deze op. Hiermee wil hij anderen moed 
inspreken. Kinderen ontdekken deze week hoe sterk zijn, wat hun eigen kracht is en hoe ze zichzelf 
sterker maken.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regel van de week  

 
Vanuit SWPBS, Schoolwide Positive Behavior Support, stellen wij 
iedere week of twee weken een regel centraal, die in alle groepen 
(nogmaals) onder de aandacht wordt gebracht.                                                                                      

Komende weken staan de volgende regels centraal: Goed gedrag 
op de speelplaats en goed gedrag op de trap. 
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Reminder Coronaregels 

Wat fijn om te zien dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, t.a.v. de 
geldende coronamaatregelen. Alleen samen voorkomen we zoveel mogelijk 
besmette leerlingen, collega’s en ouders en kunnen we onze school open 
houden.       
Het is steeds lastiger om ons aan de maatregelen en beperkingen te houden, 
maar het is nog steeds heel erg nodig!                                                                    
Dank aan iedereen die hier op zijn/haar manier een bijdrage aan levert.   

 

Hier de regels nog een keertje, kort, op een rijtje: 

• Maximaal één volwassene komt zijn/haar kind(eren) brengen/halen.  

• We vragen ouders bij het brengen en halen van hun kind(eren) een mondkapje te dragen. 

• Kinderen uit de groepen 4 t/m 8 komen/gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar school/ naar 
huis. 

• Tijdens de inloop (tussen 8.15u en 8.30u) gaan de kinderen meteen naar hun klaslokaal. 
Kinderen blijven niet op het schoolplein spelen.  

• Ouders/verzorgers blijven buiten het hek; buiten het hek wordt afscheid genomen.  

• Na het afzetten van de kinderen gaan ouders meteen naar huis.  

• Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand. 

• Alle volwassenen binnen de school dragen mondkapjes in de gangen. 

• We verzoeken de kinderen van groep 7-8 mondkapjes te dragen in de gang.  
Dit is echter niet verplicht.  

• Als kinderen in de komende tijd jarig zijn, mogen zij alleen een voorverpakte traktatie 
uitdelen. Het gaat hierbij om een traktatie die in de fabriek of winkel al is ingepakt. 

• Mocht iemand in de klas positief getest worden, dan gaat de hele groep (incl. leerkracht) in 
quarantaine. Er zal dan door de leerkracht (als de leerkracht zelf niet ziek is) online les 
worden gegeven. 
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De gezonde school! Waarom bewegen zo belangrijk 
is… 
 
I.s.m. Gemeente Gilze en Rijen, werken we samen aan het keurmerk ‘de Gezonde school’. Onderdeel 
van het keurmerk, is het vignet ‘Bewegen’. In 2019 is er in de Gemeente een lokaal sportakkoord 
gesloten. Vanuit dit akkoord zijn de sportcoaches en de GGD, onlangs, een samenwerking aangegaan 
om het signaleren van overgewicht bij kinderen te verbeteren en het vignet ‘bewegen’ te kunnen 
behalen. . Als kinderen boven een gezond gewicht zitten, geeft dit mogelijk een belemmering in 
bewegen.   
 

Bewegen is enorm belangrijk. 
Weet jij hoeveel je minimaal moet bewegen? 
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Waarom is bewegen gezond voor kinderen/kleuters? Om heel veel 

redenen: 

• Voldoende beweging 

• versterkt spieren en botten 

• zorgt voor een gezond gewicht 

• garandeert een goede groei en ontwikkeling 

• verbetert evenwicht, coördinatie en motoriek 

 De voordelen beperken zich niet tot de gezondheid alleen. Kleuters die volop in actie zijn, krijgen in ruil: 

• betere sociale vaardigheden en interactie met anderen 

• meer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid 

• een sterkere ontwikkeling van de hersenen 

Kinderen en jongeren (6 tot en met 17 jaar) 

Voldoende bewegen legt kinderen en jongeren geen windeieren voor hun gezondheid. Het: 

• versterkt spieren en botten 

• houdt het gewicht onder controle 

• verbetert fitheid, coördinatie en motoriek 

• garandeert een goede groei en ontwikkeling 

• vermindert de kans op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten 

Waarom bewegen gezond is, spreekt dus voor zich. Maar het levert nog andere voordelen op: 

• meer sociaal contact 

• hoger zelfvertrouwen 

• betere concentratie 

• mooiere schoolresultaten 

• betere aanpak van stress en angsten 

• sterkere ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken 
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Kalender 

Voor de komende periode staan er weer enkele activiteiten op het 
programma.  
In het overzicht kunt u zien óf de activiteit doorgang vindt en op welke manier 
we deze activiteit vorm willen geven, gezien de geldende maatregelen.  
 
 
 

• 14 april: inschrijven: Avond4daagse. De 4daagse gaat wel door. U ontvangt t.z.t. een mail wat 

dit precies gaat inhouden. 

• 23 april: Koningsspelen. Binnen de groepen wordt aandacht besteed aan de Koningsspelen. 

• 27 april:  Koningsdag. Alle leerlingen vrij. 

• 03-14 mei: meivakantie. 

• 20 mei: Sportdag gr. 5 t/m 8.  De sportdag gaat door in een alternatieve vorm. We 

informeren u t.z.t. over het volledige programma van deze dag.  

• 24 mei: 2e Pinksterdag:. Alle leerlingen vrij. 

• 25 mei: PCPO dag. Alle leerlingen vrij. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

Geboren… 
 
 
Op 31 maart zijn juf Debby en Koen, de trotse ouders geworden van hun zoontje 

Tuur. Gefeliciteerd.  
We wensen hen, samen met grote zus Hanne, heel veel liefde en geluk!! 
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