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Groep 1/2 
Groep 1/2 is inmiddels behoorlijk gegroeid en komt na de meivakantie op een groepsgrootte van 31 
leerlingen. Dat is een hele grote groep, waarbij het leeftijdsverschil en dus ook de ontwikkeling van 
de instroomleerlingen en groep 2 groot is. We zetten daarom extra personeel in op deze groep.  
Juf Marloes zal vanaf de meivakantie op maandag en dinsdag groep 2 onder haar hoede nemen en 
juf Frederieke groep 1. Daarnaast helpen juf Moniek en Rianne en hebben we zo elke dag twee juffen 
in de groep. Daarmee kunnen we meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van de kinderen.  
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Beste ouders/verzorgers, 
  
Deze week heeft u de oudergesprekken gehad en zijn de resultaten van de kinderen met u 
besproken. Hopelijk hebt u nu een beeld van waar uw kind staat en wat we de komende 
maanden in de klas nog gaan doen om het schooljaar goed af te ronden, passend bij uw kind.  
 
We gaan de laatste periode van het schooljaar in. Een periode waarin normaliter veel 
activiteiten op het programma staan. Zo staat het schoolkamp gepland en de schoolreisjes. En 
maken we al plannen voor juffendag, de Vliegershow en zoeken we een alternatief voor 
pannenkoekendag. Vele activiteiten waarvan we nu nog steeds niet weten of ze allemaal door 
mogen gaan. Gelukkig goed nieuws voor groep 8! Schoolkamp kan wel doorgaan.  
Bij al deze activiteiten is de oudervereniging betrokken. Op de achtergrond verrichten zij vele 
taken, geweldig fijn! Winanda, afgelopen week heb jij afscheid genomen van de OV. Hartelijk 
dank voor je jarenlange inzet! En een warm welkom voor Suzanne, jij neemt haar plekje over.  
 
Waar het kan, laten we zoveel mogelijk door gaan!  
Op naar een fijne lente en mooie zomer! 

 
Hartelijke groet Ellen  

BELANGRIJKE DATA 
 
14 april Praktisch verkeersexamen 

gr 7 en 8  
15 april Dramales (Grote Broer) 
20-21 april Eindtoets gr 8 (IEP) 
23 april  Koningsspelen 
24 april – 9 mei Meivakantie 
10-12 mei Schoolkamp groep 8 
13-14 mei Hemelvaart en dag daarna 

(leerlingen vrij) 
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Vanaf de meivakantie geldt: 

Maandag Frederieke (groep 1) Marloes (groep 2) 

Dinsdag Frederieke (groep 1) Marloes (groep 2) 

Woensdag Frederieke Rianne ondersteuning in de 
klas 

Donderdag Marloes Moniek ondersteuning in de 
klas 

Vrijdag Marloes Rianne ondersteuning in de 
klas 

 

 
Meer muziek in de klas 
In de vorige nieuwsbrief hadden we u al laten weten dat we mee werkten 
aan een campagne van Meer Muziek In De Klas. De filmpjes zijn inmiddels 
online gegaan (4 en 7 april). Hieronder vindt u de linkjes naar de filmpjes. 
Hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft.  
 
Méér Muziek in de Klas – 50 dagen muziek (meermuziekindeklas.nl) 
 

- Muziekles op KBS de Vlieger | 50 Dagen Muziek - YouTube 
 

- Directeur Ellen over muziekonderwijs op KBS de Vlieger | 50 Dagen Muziek - YouTube 

 
Wist u dat..? 

- De dramales die deze week niet is doorgegaan volgende week wordt ingehaald? 
- Jan Tijs tijdens het Paasweekend is begonnen met het schilderen van de deuren in het 

hoofdgebouw? Het werk is nog niet klaar, maar dat komt gedurende de komende weken wel. 
Super! 
 

 
Bericht van WESTENHOLTE KIDS 
24 april: de Westenholte online Koningsspelen! 

Koningsdag is bijna weer in zicht! Dit jaar helaas nog geen kleedjesmarkt, versierde 

fietsentour of spelletjesochtend, maar wel: de ‘Westenholte online Koningsspelen’. 

Zet daarvoor maar vast zaterdagmiddag 24 april van 15.00-16.00 in je agenda. Je kan dan 

meedoen aan een speciale Koningsdag bingo, -disco en -quiz. Je maakt ook nog eens 

kans op hele leuke prijzen! En.. trek ook alvast je allermooiste Koningsdag-outfit uit de 

kast, dan maken we er een feestje van! 

Kids tm 8 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden, samen met de hele familie natuurlijk 😉 

Meedoen is gratis. Aanmelden is wel nodig zodat we je de spulletjes kunnen geven die je 

nodig hebt. Je kan je aanmelden via www.westenholtekids.nl/aanmelden. Hou voor meer 

info onze facebookpagina in de gaten: facebook/westenholtekids. 

Zien we jou ook op 24 april? 

Westenholte Kids heeft jouw hulp nodig! 

Al jaren organiseert de Hoi kinderactiviteiten (Westenholte Kids) gedurende het jaar 

leuke activiteiten voor de jongste kinderen in de wijk, zoals paaseieren zoeken, 

Koningsdag, lampionnen knutselen/lampionnenoptocht en de intocht van Sinterklaas. 

https://50dagen.meermuziekindeklas.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=rGG7ONkm8HA
https://www.youtube.com/watch?v=V9IA4-ZXEXI
http://www.westenholtekids.nl/aanmelden


We doen dat met enthousiaste mensen uit de wijk. Omdat er 2 werkgroepleden 

vertrekken, hebben we 2 leuke ‘vacatures’ voor vrijwilligers. Onze werkgroep is niet zo 

groot, om alles te kunnen blijven organiseren hebben we jouw hulp hard nodig! 

Wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar hallo@westenholtekids.nl met je 

gegevens, dan nemen we contact met je op! 
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