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Beste ouders/verzorgers, 
  
De afgelopen twee weken waren heel bijzonder op school. Leerlingen hebben elkaar weer 
opnieuw gevonden. Het was even wennen: weer de regels doornemen, geduld hebben en je 
plekje in de klas eigen maken. We spelen samen, we gymmen buiten, de eerste toetsen zijn 
alweer afgenomen en de juffen en meester hebben hun draai weer gevonden in school.  
 
Tot op heden zijn we nog Corona-vrij in school. Fingers crossed!   
 
De voorjaarsvakantie start vandaag. En het lijkt erop dat we een  
prachtige week gaan krijgen met veel zonneschijn.  
Een echt voorjaarsgevoel dus! 
 
Fijne voorjaarsvakantie! En blijf goed gezond met elkaar, zodat we  
iedereen maandag  1 maart weer in school zien. 
 

 
Hartelijke groet Ellen  

BELANGRIJKE DATA 
 
22 – 26 feb Voorjaarsvakantie 
1 mrt Leerlingen vrij – studiedag 
2-3 mrt Verwijzingsgesprekken VO 
2-5 mrt luizencontrole 
5 mrt MEC muziek  
8 mrt MRvergadering 
12 mrt Rapport mee 
12 mrt  MEC muziek 
19 mrt MEC muziek 
26 mrt  MEC muziek 
31 mrt – 8 april ouder-kindgesprekken 

(online) 
30 mrt theoretisch 

verkeersexamen gr 7 en 8 
1 april Paasviering 
2 april  Goede vrijdag (leerlingen 

vrij) 
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Gezocht: Verkeersouder 
Met spoed zijn we op zoek naar een verkeersouder voor 
onze school. De verkeersouder organiseert voor onze school 
het praktische verkeersexamen en is betrokken bij andere 
activiteiten die op school rondom verkeerslessen worden 
georganiseerd. Binnen het team hebben twee leerkrachten 
zitting in de werkgroep verkeer. Met hen zal je afstemmen 
als verkeersouder. Qua tijdsbesteding, zit de meeste tijd in 
de organisatie van het verkeersexamen (22 april). Dit bestaat 
uit enkele overleggen, de planning van de route en 
vrijwilligers die langs de route zitten. De rest van het jaar is 
de tijdsbesteding minimaal.  
Heb je interesse, laat het ons weten (directie.vlieger1@catent.nl). Twijfel je en wil je meer 
informatie? Wees welkom en bel ons gerust op om wat meer toelichting te krijgen.  
  
 

Gymlessen na de voorjaarsvakantie 
We willen na de voorjaarsvakantie op de 
donderdagen weer in het Anker gaan gymmen. 
Met kleine aanpassingen, kunnen we ervoor 
zorgen dat leerlingen uit verschillende groepen 
niet worden gemengd. En met de aanwezigheid 
van juf Geertje naast de eigen groepsleerkracht, 
zien we het zitten om ook aan de hygiëne 
maatregelen te voldoen.  
We gymmen dus met de eigen groep. Groep 

3/4 start op donderdag om 8:30 uur met de gymles. Vanaf 8:20 uur kunnen zij samen met juf Tineke 
het Anker in. Het is raadzaam om makkelijke kleding aan te doen. Ook voor na de gymles, omdat we 
ook dan 10 minuten hebben voor het omkleden. Vervolgens kan een volgende groep het Anker in. Zo 
komen leerlingen uit verschillende klassen niet bij elkaar in de kleedkamer.   
Door deze aanpassingen kan groep 2 helaas tijdelijk niet in het Anker gymmen. Zij zullen samen met 
groep 1 op school gaan gymmen.  
Op de dinsdagen blijven we wel buiten gymmen met groep 3 t/m 8.  
 

Leesmotivatie 
Het is voor kinderen waardevol om veel te lezen in leuke, taalrijke 
boeken die aansluiten bij hun belevingswereld. Waarom? Ze leren er 
zoveel van! Ook is lezen een moment van plezier en ontspanning. Om 
kinderen te motiveren dagelijks in hun leesboek te lezen, heeft 
IJsselgroep de Lees-Toolkit ontwikkeld. De toolkit is voor ouders en 
leerkrachten. 

 
Kinderen motiveren om thuis te lezen! - Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (ijsselgroep-
pdij.nl) 
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Leuk voor in de voorjaarsvakantie!! 
 

Tijdens de voorjaarsvakantie hoeven kinderen zich niet te 
vervelen. Van 20 tot en met 28 februari kunnen kinderen in 
de basisschoolleeftijd dagelijks vanaf 16.00 uur terecht bij 
het Kindermuziekfestival van het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Iedere dag streamt het orkest een 
kinderconcert of muziekfilm via Facebook, YouTube en 
concertgebouworkest.nl. De presentatie is in handen van 
Sosha Duysker, actrice in verschillende kinderseries en 
presentatrice van het populaire tv-programma Klokhuis. 

 
Alle video’s kunnen teruggekeken worden via concertgebouworkest.nl/kindermuziekfestival. 

 
Concertgebouworkest presenteert Kindermuziekfestival – Concertgebouworkest 
 
Uitzendschema Kindermuziekfestival 

 Zaterdag 20/2, 16.00 uur: Peter en de wolf 
 Zondag 21/2, 16.00 uur: Kinderconcert Igor en de Nachtegaal 
 Maandag 22/2, 16.00 uur: Schooltv-filmpjes 
 Dinsdag 23/2, 16.00 uur: Teaser app Schilderijen van een tentoonstelling 
 Woensdag 24/2, 16.00 uur: Carnaval der dieren 
 Donderdag 25/2, 16.00 uur: Schooltv-filmpjes 
 Vrijdag 26/2, 16.00 uur: Teaser app Romeo & Julia 
 Zaterdag 27/2, 16.00 uur: Schooltv-filmpjes 
 Zondag 28/2, 9:30 uur: Liedje aanleren Maankozijn 
 Zondag 28/2, 16.00 uur: Kinderconcert Maankozijn 
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