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Schoolfotograaf  
Eind maart en begin april komt de 
schoolfotograaf weer langs om uw kind op 
de foto te zetten. Hieronder vindt u de 
planning, zodat u weet wanneer uw kind 
aan de beurt is.    
De foto’s worden genomen voor een witte 
achtergrond, het is fijn als u hier rekening 
mee houdt bij het uitkiezen van de outfit.  
Van juf Haidy heeft u al een e-mail 
gekregen over het inschrijven voor de 
broer/zusfoto. U kunt zich hiervoor 
inschrijven tot en met 19 maart.  
 

Dag Datum Groep 

Maandag 
ochtend 

29 maart 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 
6c, 7a, 7b, 7c 

Maandag 
middag 

29 maart 8a, 8b, 8c 

Dinsdag 
ochtend 

30 maart 1/2a, 1/2b, 1/2c, 
3a, 3b, 3c 

Dinsdag 
middag 

30 maart 4a, 4b, 4c, Peuters 
Droomvlucht 

Woensdag 
ochtend 

31 maart 1/2d, 1/2e, 1/2f 

Woensdag 
middag 

31 maart broer/zusfoto 

Dinsdag 
ochtend 

6 april Peuters flexgroep, 
Peuteracademie, 
Peuters Kabouters 

 
Toetsen CITO en Veilig Leren Lezen  
Op vrijdag 19 maart krijgen de leerlingen 
uit de groepen 3 tot en met 8 een 
formulier mee met daarop de resultaten 
van de verschillende CITO-toetsen. Omdat 
deze toetsen later zijn afgenomen, was 
het niet mogelijk om dit overzicht, zoals 
gebruikelijk, in de rapporten mee te 
geven.  

Aan de kinderen uit de groepen 3 worden 
ook de resultaten van de toetsen van 
Veilig Leren Lezen meegegeven.  
Mocht u nog vragen hebben over de 
resultaten van de verschillende toetsen, 
kunt u contact opnemen met de 
leerkracht van uw zoon of dochter.  
 
Muziekles peuters  
Op vrijdag hebben de peuters van 
Droomvlucht en Kabouters vaak 
muziekles. We experimenteren er lekker 
op los, ook met dansen en bewegen. 
Zelf muziek maken is iets waar peuters erg 
van houden. U kunt hier zien hoe we 
muziek maakten op het liedje van de 
vlinder. Wat fijn om weer met elkaar 
plezier te beleven met muziek!  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hoofdluis 
Vanwege de beperkende maatregelen 
rondom Corona, kunnen wij helaas geen 
hulpouders inzetten om de leerlingen te 
controleren op hoofdluis. Wij vragen u dit 
dan ook regelmatig zelf thuis te doen. Op 
www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-
behandelen vindt u hierover verdere 
informatie. 

http://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
http://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
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Kriebelbeestjes 
Bij de peuters en in de groepen 1-2 wordt 
er de komende weken gewerkt met het 
thema Kriebelbeestjes. Deze ‘beestjes’ 
worden door de kinderen vakkundig 
onderzocht! 

 
 
 
 
 
Ouderbijdrage 
Er zijn al een flink aantal ouders die de 
ouderbijdrage voor dit schooljaar volledig 
hebben voldaan. Hier zijn wij erg dankbaar 
voor! Zoals u weet, bekostigen wij hier 
onder andere uitstapjes, kamp en de 
schoolreis mee. Vooralsnog gaan wij er 
van uit dat wij op de geplande data op 
schoolreis en op kamp kunnen. De 
reserveringen hiervoor moeten wij op zeer 
korte termijn doen, dus bij deze vragen wij 
u dan ook de ouderbijdrage alvast volledig 
te voldoen, mocht dit nog niet gebeurd 
zijn. Wanneer de activiteiten niet 
doorgaan, verrekenen wij dit aan het 
einde van het schooljaar met u. We 
houden u hier uiteraard van op de hoogte.  
 
Schrijven op muziek in groep 4 
Afgelopen week hebben de kinderen in 
groep 4 een schrijfles op muziek gehad. 
Dit leverde hele mooie resultaten op, en 
het was ook nog eens super leuk! 
 

Kangoeroe wedstrijd 
Ook dit jaar doen de kinderen van het 
compacten en verrijken mee aan de 
Kangoeroewedstrijd. Dit is een 
wereldwijde rekenwedstrijd en vindt dit 
schooljaar plaats op donderdag 18 en 
dinsdag 23 maart. De kinderen uit groep 4, 
die compacten en verrijken, hebben deze 
week al geoefend met juf Tineke. 
 

 
 
 
Geen avondvierdaagse.  
De commissie Avond4daagse Ridderkerk 
heeft ons laten weten dat de 
Avond4daagse dit jaar niet door kan gaan. 
De corona pandemie, de maatregelen en 
de vooruitzichten maken het onmogelijk 
om de 73e Avond4daagse veilig en 
verantwoord te laten plaatsvinden. 
Tot die tijd moedigen we iedereen 
aan om in beweging te blijven. 
Wandelen is gezond en kan altijd en 
overal, juist nu. De routes van de 
Avond4daagse Ridderkerk zijn te vinden in 
de App Avondvierdaagse en via 
www.avond4daagse-ridderkerk.nl 
 
 
Verkiezingen Tweede Kamer 
Op woensdag 17 maart zal de gymzaal op 
het Gronsvelderf gebruikt worden als 
stembureau. Op deze dag zijn er geen 
gymlessen mogelijk. Ook kunt u alleen via 
het hek dat zich het dichtste bij het 
schoolgebouw bevindt het schoolplein op. 
De gemeente zorgt door de inzet van  
verkeersregelaars dat de looproutes 
rondom het stembureau veilig zijn en 
blijven. Wij verzoeken u vriendelijk hun 
aanwijzingen op te volgen.  
 

http://www.avond4daagse-ridderkerk.nl/
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Lessen techniek en beeldende vorming 
Op de dependance hebben de groepen 6 
hun eerste les Beeldende Vorming gehad. 
Zij hebben een bloempotje van klei 
gemaakt. In de volgende les gaan ze die 
verven en daarna zaadjes planten. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
De komende vrijdagen zullen de kinderen 
van de groepen 7 veranderen in echte 
techneuten. Ze hebben dan verstand 
gekregen van waterkracht, huizen, 
bouwen, haargel en knikkerbanen maken 
en elektriciteit. De lessen zijn daarnaast zo 
ingericht dat de kinderen in groepjes van 2 
tot 4 leerlingen zelfstandig aan de slag 
kunnen. Hierdoor is er niet alleen 
aandacht voor de technische kanten van 
de opdrachten, maar ook voor 
probleemoplossend denken, eigen ideeën 
en creativiteit inbrengen.  
Ook meester Hans kwam een handje 
meehelpen! 
 

 
 
 

 
Week van de Lentekriebels 
Het is bijna lente, hét moment om 
aandacht te besteden aan het ontstaan 
van nieuw leven en verliefdheid. Kinderen 
hebben hier veel belangstelling voor en 
hebben vragen over relaties en 
seksualiteit. Daarom doet onze school ook 
dit jaar mee aan de Week van de 
Lentekriebels. In de week van 15 maart 
starten de kinderen met het maken van 
een knutselwerkje of een lieve wens voor 
iemand die veel voor ze betekent. Verder 
zijn er gedurende de week allerlei 
verschillende lessen en activiteiten voor 
alle groepen op school. Vanzelfsprekend 
zijn de lessen afgestemd op het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen.  
Gedurende de hele week zijn er bij 
juffrouw Haidy informatieve folders 
beschikbaar. U kunt deze via de mail bij 
haar opvragen.  
Kijkt u ook eens op de site 
www.weekvandelentekriebels.nl.   
Heeft u vragen over deze Week, dan kunt 
u terecht bij de groepsleerkracht. 
 
Belangrijke data 
17.03: Tweede Kamer verkiezingen, 
gymzaal Gronsvelderf is stembureau 
18.03: Kangoeroe wedstrijd 
19.03:  Uitdraai CITO (groep 3-8) 

Uitdraai VLL (groep 3) 
23.03: Kangoeroe wedstrijd 
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