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Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat is het toch fijn om de zon te zien schijnen buiten. Heerlijk weer om buiten te spelen, 
buiten les te krijgen of om gewoon even een frisse neus te halen. Het voorjaar zit in de 
lucht en ook in onze kleine tuintjes. De bolletjes die groep 5 heeft geplant, komen op. De 
narcissen staan vrolijk te stralen. Een klein beetje groen op ons plein doet ons goed. En 
dat kunnen we wel gebruiken. Want het was de afgelopen twee weken en ook nu nog 
een behoorlijke klus om onze bezetting rond te krijgen. Helaas ontkomen we er niet aan 
om af en toe een groep thuis te laten. Ik wil mijn collega’s en u als ouders hartelijk 
danken voor alle extra stappen die jullie nu zetten! Veel beterschap voor de zieken onder 
ons. De meeste maatregelen zijn nu gestopt, maar de quarantaineplicht en hygiëne 
adviezen blijven nog wel bestaan. Er verandert  hierdoor op school niets, we blijven te 
maken houden met het thuis blijven bij een Corona besmetting. En ook mijn waardering 
naar u als ouder, want zomaar weer opvang moeten regelen als uw kind thuis moet 
blijven is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch lukt het de meeste ouders elke keer weer 
om iets te regelen. 
 
We kijken weer vooruit. Leuke activiteiten in het verschiet. Uitstapjes die weer mogen en 
kunnen. Genieten van de fijne momenten! 
  
Hartelijke groet Ellen  

BELANGRIJKE DATA 
 
14 – 25 mrt oudergesprekken 
21 mrt MR vergadering 
29 mrt 
5 en 12 april Instrumentenlessen 
5 april fietscontrole groep 7 
5 april  Buitenlesdag 
13 april praktisch verkeersexamen 

groep 7 
14 april Paasviering 
15 april Goede Vrijdag (leerlingen 

vrij) 
18 april Tweede Paasdag 

(leerlingen vrij) 
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Sponsorloop voor Oekraïne 
Dit jaar koppelen we onze ‘goede doelen’ actie, gerelateerd aan onze Paasviering, aan Oekraïne. We 
krijgen allemaal de vreselijke berichten uit Oekraïne mee. En om ons steentje bij te dragen, 
organiseren we met elkaar een sponsorloop. Vrijdag krijgt u meer informatie en kunnen de kinderen 
starten met het zoeken van sponsoren. Het opgehaalde bedrag wordt overgemaakt naar Giro 555.          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informatieavond ‘neuromotorische rijping van het brein’/ bewegend leren  
3 maart hebben vele ouders de ouderavond bijgewoond over de ‘neuromotorische rijping van het 
brein’ en hoe wij in onze school hierop inzetten met bewegen. Een deel was fysiek aanwezig, maar 
ook vele ouders hebben online deze avond 
gevolgd. Een succes wat ons betreft.  
Het onderwerp is heel positief ontvangen en we 
merkten veel interesse bij de aanwezigen.  
Er werd gevraagd naar meer informatie over dit 
onderwerp; informatiefolders of boeken. Folders 
over wat wij op school allemaal doen, hebben we 
(nog) niet. Maar via onderstaande links komt u 
wel meer te weten over het onderwerp. Het zijn 
links naar websites voor behandeling of 
ergotherapie, echter de informatie is zeker de 
moeite waard om te lezen om een beeld te krijgen 
van het geheel: 
https://www.vosergo.nl/neuromotorische-rijpheid  
https://www.inpp.nl/  
https://info.ergotherapie.nl/cursus/cursus-neuro-
motorische-rijpheid-van-het-brein  
Ook de boeken op de foto geven veel informatie. 
Veel van deze boeken hebben we ook op school, 
wilt u ze inkijken? Dat kan!  
 
 
 

Gescheiden ouders → KIES 
Beste ouders,  
In de bijlage vindt u een brief van KIES, die in nauwe samenwerking met onze school, een mooi 
aanbod doen voor kinderen van gescheiden ouders. Leest u rustig eens door of dat van toegevoegde 
waarde kan zijn voor uw kind. Twijfelt u? Heel begrijpelijk. Overleg dan gerust even met de 
groepsleerkracht of die denkt dat het passend is op dit moment. Heeft u vragen over het aanbod 
zelf? Neemt u dan gerust even contact op met een KIESmedewerker of met mij.  
 
Vriendelijke groet,  
Femke Lathouwers (intern begeleider) 
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Wetenschap & Techniek 
Afgelopen week en ook nog de komende weken gaan we 
actief aan de slag in de groepen met robots. U heeft vast 
al het één en ander op Parro voorbij zien komen. Het is 
een speerpunt van onze school om Wetenschap & 
Techniek een stevige plek in ons lesaanbod te geven, 
gekoppeld aan de thema’s die bij Blink voorbij komen. 
(Blinklessen zijn onze wereldoriëntatielessen)  
Verwondering, onderzoeken en verbanden 
leggen…prachtige woorden waar we nu ervaringen aan 
gaan koppelen. Het is vooral veel ‘doen’ en ook heel leuk!  

 
Makersfestival Zwolle: voor uitvinders en ontdekkers!  
Robots in elkaar solderen, 3D-printen of glas snijden? Op zaterdag 19 maart is het eerste 
Makersfestival in Zwolle! Hét festival voor uitvinders en ontdekkers van 8 tot 18 jaar. Voor iedereen 
die iets (of niets!) heeft met techniek, slimme innovaties en grappige uitvindingen. Kinderen kunnen 
er tussen 10 en 16 uur van alles 'maken’ en zien wat te maken heeft met techniek én hightech 
innovaties.   
  
Het Makersfestival Zwolle is op het voormalige Philips terrein in 
Zwolle. Hogeschool Windesheim, Sterk Techniek Onderwijs en de 
Vrienden van Techniek organiseren dit festival om kinderen en 
jongeren kennis te laten maken met techniek. Omdat zij vinden 
dat techniek magisch is én voor iedereen. Zelfs als kinderen 
misschien denken dat ze niet zo technisch zijn. Het Makersfestival 
laat zien hoe divers technologie is en kan -wie weet- zelfs helpen 
bij een profiel- of studiekeuze. Het Makersfestival is gratis. Wel 
fijn als je je even aanmeldt, dan weten we dat je komt! Kijk voor 
meer informatie en aanmelden op www.Makersfestivalzwolle.nl   
  
 

Wereld Downsyndroom dag 
We willen graag uw aandacht vragen voor Wereld Downsyndroom dag.  
Sinds begin van dit schooljaar hebben wij een meisje met het syndroom van Down in groep 1. Dit 
syndroom is ingewikkeld, want de ontwikkeling van deze kinderen gaat niet zonder slag of stoot.  
 

Elk jaar op 21 maart (21/3) is het Wereld Downsyndroom dag. Wereld 
Downsyndroom dag is ervoor bedoeld om mensen bewust te maken 
van het Syndroom van Down.   
De erfelijke (aangeboren) afwijking wordt ook wel Trisomie 21 
genoemd. Dit heeft te maken met het chromosoom ‘21’ dat 3x in 
plaats van 2x voorkomt bij mensen met het Downsyndroom. 21 x 3; 
daarom 21 maart!  
Op 21 maart is er aandacht voor kinderen en volwassenen met Down 

en worden ze in het zonnetje gezet. Laten zien dat ook zij een plek (horen te) hebben in de maatschappij. 
Niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld!  

https://makersfestivalzwolle.nl/


 

Verschillende sokken  
Het chromosoom ‘21’ heeft de vorm van een sok.   
Twee verschillende sokken zijn het symbool geworden voor 
de Wereld Downsyndroom dag. Hiermee wordt diversiteit 
gevierd.  
Iedereen is kleurrijk en uniek, anders zijn is gewoon.  
 

Doe je ook mee?   
Het enige wat je hoeft te doen is twee verschillende sokken 
aan te trekken op 21 maart. Door een foto met je twee 
verschillende sokken op social media te posten met 
#sockchallenge en/of #rockyoursocks geven we meer 
bekendheid aan Downsyndroom en Wereld Downsyndroom 
dag!   
Voor meer informatie, kijk op:  
 www.theupsidevandown.nl  
www.downsyndroom.nl  
  

 

Bijlagen 
- Informatiebrief KIES 
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