
 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Bezoek inspectie van het onderwijs 

In de maand april kregen we bezoek van de inspectie van het onderwijs. Er zijn 

gesprekken gevoerd met het MT, een aantal collega’s, de Toezichthouders en de 

MR. Een aantal groepen kreeg klassenbezoek.  

Het geeft altijd toch wat spanning binnen de school. We zijn dan ook heel 

dankbaar dat we tijdens het afrondende gesprek woensdagmiddag hoorden dat 

het eindoordeel positief is! Heel formeel: “Het bestuur voldoet aan de 

basiskwaliteit wat betreft de besturing, kwaliteitszorg en ambitie”.  

Het definitieve rapport zal pas over 6 weken beschikbaar zijn. We hopen dit 

rapport te zijner tijd op de site te plaatsen. 

            

Actie ZOA 

 

Van 28 maart t/m 5 maart hielden wij op 

school de actieweek. Gelukkig kon de 

actieweek doorgaan, zij het in beperkte mate. 

Rond de jaarwisseling zag het er nog niet 

naar uit dat alle 

coronamaatregelen opgeheven zouden 

worden, vandaar dat wij toen al het besluit 

moesten nemen om geen groots opgezette 

actieavond te houden. Wel hebben we met 

elkaar een mooi alternatief bedacht:                 

'Wandelen voor water'.  

Vol enthousiasme hebben de kinderen een week lang gewerkt over water. Zij leerden hoe 

belangrijk schoon drinkwater en sanitair is. Daarna gingen ze met een klusjeskaart of sponsorlijst 

langs familie en bekenden om geld in te zamelen. En dat hebben ze met grote inzet gedaan!  

In totaal is er netto € 12.350,37 opgehaald voor ZOA en voor een mooi fototoestel voor onze 

school. Door de grote opbrengst hebben we een kwalitatief goed toestel kunnen aanschaffen.  

April 2022 

Belangrijke data 

 4 mei Dodenherdenking 

25/4 t/m 6/5 Meivakantie 

26/5 Hemelvaartsdag 

(26 en 27 mei vrij) 

5/6 en 6/6 Pinksteren 

(Tweede Pinksterdag vrij) 

 

Verjaardagen 

13/5 Meester Mosterd sr.  

23/5 Meester Jansen  

31/5 Juf Van den Bosch 

 

 

 

Verjaardagen 

13/5 Meester Mosterd 
sr.  

13/5 Juf Van den 
Hardenberg  

23/5 Meester Jansen 

24/5 Juf Bremmer 

31/5 Juf Van den Bosch 

 



 

 

 
We willen de sponsoren bedanken die deze actie hebben ondersteund. Alle onkosten zijn door 

sponsoren betaald, waardoor er 

geen kosten afgetrokken hoefden 

te worden van het geld dat de 

leerlingen opgehaald hebben. 

Ook de betrokkenheid van ouders 

en anderen die aan kwamen 

moedigen tijdens het 'wandelen 

voor water' was erg welkom. Fijn 

dat u er was!  

Tenslotte ook heel hartelijk dank 

aan de oudercommissie voor hun inzet en hulp.  

 

Eindcito en entreetoets 

Voor groep 8 was het deze week even pittig: twee morgens alleen maar toetsen maken.  Groep 7 

hoopt in juni de entreetoets te maken. Het hoort er allemaal bij maar we weten natuurlijk wel dat 

de toetsen niet doorslaggevend zijn voor een vervolgadvies, daarvoor kijken we breder én samen 

met u als ouders naar de kinderen. 

 

 

Koningsspelen 22 april 2022 

Wat hadden we een 

prachtige morgen met elkaar 

en met toch nog een 

heleboel ouders. Iets om met 

veel plezier op terug te kijken 

.Hierbij een indruk via de 

foto’s. En 

natuurlijk 

bedanken 

we 

nogmaals 

de 

mensen van de oudercommissie, ook voor 

deze morgen is er weer heel wat werk verzet. 

Mede dankzij hen was het een heel gezellige 

morgen! 



 

 

 
 

                                 

 

     

        

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezelligheid in en rond de school! 

 

 

Koningsdag 27 april 2022 

Er wordt op 27 april een aubade georganiseerd, zoals gebruikelijk aan de Otterloseweg. De 

kinderen (en hun ouders/verzorgers) kunnen zich tegen 8.30 uur verzamelen op het schoolplein 

(fietsen mogen daar blijven staan) en sluiten dan aan bij de muziekvereniging die om 8.35 uur 

langs de Molenweg komt. Allemaal van harte uitgenodigd! 



 

 

 
 

4 mei Kranslegging 

De dodenherdenking op 4 mei kan weer op de gebruikelijke manier doorgaan. We nodigen u en 

de kinderen uit om hierbij aanwezig te zijn. Namens onze school leggen Roos Bronkhorst en 

Gerrinda Pater een mooie krans op de standaard. Ook lezen Amber Blankespoor en Anna Pater 

een gedicht voor. Het gedicht van Mirjam van den Brink en Hanna Waaijenberg wordt 

voorgelezen door Jannik Waaijenberg. De kranslegging vindt om 14.15 uur plaats. Het is goed 

om degenen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid steeds weer te gedenken. Ook 

denken we dan terug aan degenen die door andere oorzaken in de oorlog zijn omgekomen.  

 
 

 

Iedereen een fijne vakantie gewenst en we hopen elkaar D.V. weer 

te zien op 9 mei! 

 


