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Je eigen veters leren strikken, dat is niet makkelijk en voor veel 
kinderen een echte uitdaging. Over het algemeen leren kinderen 
dit als ze in groep 2 zitten, ze zijn dan ongeveer 4 of 5 jaar oud. Dit is 
afhankelijk van de fijne motoriek van je kind. Kan je kind bv al goed 
knippen, kralen rijgen en zijn eigen tanden poetsen?

VETERS
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Beste ouder(s),
verzorger(s),

Alle coronamaatregelen om ons heen verdwijnen, een moment om te 
herzien hoe we de komende tijd het onderwijs inrichten.
Omdat het digitaal laten aansluiten van kinderen bij de lessen in de 
klas de leraar veel tijd (en energie) kost, is besloten om vanaf morgen 
alleen nog werk klaar te zetten in de Classroom. Dat kunnen kinderen 
dan doen, als zij thuis zijn en fit genoeg om wat schoolwerk te maken. 

HYBRIDE ONDERWIJS STOPT 
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BRIEF VAN DE OUDERVERENIGING

INLOOPMOMENTEN IN DE KLEUTERKLASSEN 
We nodigen de ouders van de kleutergroepen van harte uit om een 
keertje in de groep te komen kijken.
Op dinsdag 5 april en donderdag 9 juni nodigen we de ouders van 
de leerlingen in lichtblauw-geel- paars- blauw uit om van 8.30 tot 
8.45 u even de klas in te komen. De kinderen gaan eerst met de leraar 
naar binnen, daarna de leerlingen van de andere leerjaren. Daarna 
vragen we de ouders de kleutergroep te bezoeken.

Let op: het ene kind kan al geweldig strikken op zijn derde, het 
andere kind heeft het pas op zijn achtste onder de knie.
Het is helaas voor ons niet altijd duidelijk wie deze vaardigheid wel 
of niet beheerst. De afgelopen jaren hebben we bij de kleuters niet 
meer gewerkt met een strikdiploma, daarom hebben we niet zo 
goed zicht op welke kinderen wel of welke kinderen niet vaardig 
zijn in het strikken.
We willen het strikdiploma weer gaan invoeren. Komende vrijdag 
vragen we alle kinderen om veterschoenen aan te trekken. Dan 
kan de leraar toetsen of uw kind kan strikken en deze vaardigheid 
aftekenen in ons administratiesysteem (Parnassys).
We vragen u om de komende dagen nog even te oefenen met uw 
kind.
Lukt het strikken nog niet, geen nood: we starten volgende week 
met de verlengde instructiegroepjes. In iedere klas wordt er een 
strikhoek ingericht.
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VRIJE DAGEN ROND PASEN

Op Goede Vrijdag 15 april en maandag 18 
april (Tweede Paasdag) zijn alle kinderen 
vrij.

Op donderdag 7 april en dinsdag 7 juni nodigen we de ouders van 
de groepen oranje-groen-wit-roze uit. Dat gaat dan op dezelfde 
manier.
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Op donderdag 14 april gaan alle kinderen in de groep samen 
ontbijten. Alle kinderen nemen zelf wat hapjes/beleg/drinken 
voor ongeveer de halve groep. Zo hebben we die ochtend een 
ruim gevulde ontbijttafel en delen we alles. In de week voor het 
Paasontbijt krijgt je kind een briefje mee met datgene wat -ie 
mee moet nemen. (bijv. 10 plakken kaas of 1 pak melk)
Die dag zullen er wat Paasactiviteiten zijn in de klas. Zodat we 
feestelijk het Paasweekend in gaan.

PASEN

https://drive.google.com/file/d/1TJ_V6q9xadqtupeFY8nQ32-_odxGyYMt/view
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HERFSTVAKANTIE

Van 14 juni t/m 17 juni is de Avond4daagse. Het lijkt nog ver weg, 
maar de inschrijving zal binnenkort starten. Dit alles zal via de site 
van de Oudervereniging gaan. Helaas zijn de groepen 8 in die week 
op kamp en is de Leidsche Rijn loopt dezelfde periode. Er is nog een 
optie om in Harmelen de Avond4daagse te lopen (30 mei-2 juni). 
Mocht u daar met de Avondvierdaagse willen meelopen, dan dient 
u uw kind en uzelf  aan te melden via hun site.

AVONDVIERDAAGSE
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Op vrijdag 22 april zijn er weer de Koningsspelen. Deze dag staat in 
het teken van sport & spel. Alle groepen hebben diverse activiteiten 
en daar hebben we jullie als ouder voor nodig om dit te begeleiden. 
Het aantal hulpouders voor de Koningsspelen zijn al bijna compleet. 
Er zijn nog een aantal groepen waar we wel wat fanatieke helpende 
handjes kunnen gebruiken, dus geef je op! Doe dit dan via de 
kalender van de groep van je kind. 

KONINGSSPELEN 2022

AVONDVIERDAAGSE
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