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Veilig Verkeer Nederland 
Op donderdag 4 april 2019 vindt het VVN 

theoretisch Verkeersexamen plaats. In de 
week daarna, op 10 april stappen de leerlingen 

ook op de fiets voor het VVN praktisch 
Verkeersexamen. Er zijn wel 200.000 leerlingen 

van groep 7 en/of 8 die hun verkeerskennis en -

vaardigheden toetsen. Via deze link kunnen 
leerlingen oefenen https://examen.vvn.nl/ 

 
We zoeken nog een enthousiaste ouder die ons kan helpen bij het praktische 

examen op 10 april (van 8:45 – 12:00 uur), zonder u hebben we helaas te weinig 
assistentie en kan het examen niet plaatsvinden. U kunt zich melden bij meester 

Roy. 
 

Kinderboerderij 
Op 8 april bezoeken de kinderen uit de groepen 1 & 2 de kinderboerderij. 

 
 

Nieuws vanuit Kinderopvang Kinderwereld (BSO) 

De peuteropvang gaat van start! 
Op de dinsdagochtend en donderdagochtend  

van 8:30 tot 12:00 uur. Er zijn nog plekken beschikbaar.  
Meer informatie kunt u vinden op www.kinderwereld.info en voor 

vragen kunt u bellen naar ons hoofdkantoor 0524-524445. Een 
informatiepakket is op school verkrijgbaar. 

 

HVO/GVO brief 

Wilt u er aan denken dat u deze op school inlevert voor dinsdag 9 april.  
Alvast bedankt! 

 

Sport/Spel dag  
Op vrijdag 12 april wordt er op school begonnen met een sportief 

ontbijt. Het is belangrijk om energie op te doen om de 

verschillende activiteiten die groep 8 hebben bedacht te kunnen 
uitvoeren. We zijn met elkaar ontzettend benieuwd!  

Het wordt vast een hele gezellige sportieve dag. 
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Taalfeest 

In samenwerking met de bibliotheek zijn er op woensdag 17 april een taalfeest 

georganiseerd.. Het Taalfeest  bestaat uit 1 of  meer circuits (afhankelijk van het 
aantal kinderen dat meedoet) van  5 opdrachten die allemaal met taal en boeken te 

maken hebben. Bij  het maken van de opdrachten wordt er rekening gehouden met 
verschillende speelse manieren van verwerken: bekijken van platen, erover praten, 

sorteren, tekenen/schrijven,  bewegen, naspelen etc. Een 
enerverende activiteit, waarbij wel wat hulp gebruikt kan 

worden. U kunt zich opgeven bij juf Janine. 

 

Juf/Meester dag 

18 april is het zo ver, we houden onze jaarlijkse juf/ meester 
dag. Het eerste half uur worden er paaseieren gezocht en tegen 

9:00 uur is iedereen aanwezig om dit jaar aan een vernieuwend 

thema deel te nemen. 

Iedereen mag verkleed komen! 

Uiteraard krijgt u in een brief/mail nog meer informatie over dit evenement. 

  

 

Afname sociaal-emotionele ontwikkeling  

De komende periode wordt gekeken naar de wijze waarop uw kind zich op sociaal- 

emotioneel gebied ontwikkelt. Waar moet u  dan aan denken?  

De sociaal-emotionele ontwikkeling is een van de vier ontwikkelingsgebieden, 
samen met de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de morele 

ontwikkeling. 

 
De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van het gevoelsleven en 

gepast sociaal gedrag.                        Dat uit zich in: 

• de mogelijkheid tot zelfstandig oplossen van  

         conflictsituaties. 
• het kunnen inleven en begrip krijgen voor  

         een ander. 
• omgaan met emoties van jezelf en anderen. 

• opbouwen van relaties en seksualiteit. 
• waarden en normen. 

• de ontwikkeling van zelfvertrouwen en  

         weerbaarheid 

 
 

 
Namens het hele team wens ik u een fijn weekend! 

Gaby Haandrikman 
 

 



 

 
 

Agenda  
 

April: 
3                : Schoolvoetbaltoernooi ( de uitwijkdatum is woensdag 10 april) 

4                : Veilig Verkeer Nederland Theorie- examen groep 7 
8                : Bezoek kinderboerderij groep 1 en 2 

10              : Veilig Verkeer Nederland Praktijk- examen groep 7 
12              : Sport/Spel dag 

17              : Taalfeest 
18              : Juf/ Meester dag 

19 – 22       : Paasweekend, de kinderen zijn vrij 
27              : Koningsdag  

27 – 3 mei  : Meivakantie 

 
                    De volgende nieuwsbrief verschijnt 9 mei 2019 

 

 

 

Bijlage 1:  UP4S Spectaculaire show op 12 juni  
 

Bijlage 2:  FemmeZ 2019 Kalkovens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


