
 

 

  

   

 
 
 
 

 

Circusvoorstelling 
Vandaag 6 maart krijgen de kinderen alvast een voorproefje op de circusdag die we 
organiseren op 26 juni. Er zal een solovoorstelling worden gegeven door een van de 
medewerkers van Santelli! De voorstelling was geweldig. Vraag uw kinderen naar hun 
ervaringen. En bezoek de website voor een mooie impressie. 
 
Aanmelden en open middag nieuwe kleuters  
Dinsdag 13 maart is de ‘Open middag’ voor ouders en hun kind(eren) om een kijkje te 
nemen in onze school tussen 13:30 en 17:30 uur.  
We laten o.a.  muziek, rekenen, godsdienst, humanistisch onderwijs enzovoorts zien 
Ouders die al het besluit hebben genomen om hun kind naar onze school te laten gaan, 
hoeven niet te wachten tot de open dag.  Zij kunnen bij Maria Luimstra, onze schoolleider of 
bij de kleuterleerkrachten een inschrijfformulier krijgen. Dit formulier is ook te downloaden 
via onze site.  
Kinderen die vóór 1 oktober 4 jaar worden mogen direct na de zomervakantie al naar 
school! 
 
Muziekmethode 123zing 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u kennis laten maken met de muziekmethode 123zing. 
Wij zijn als schoolteam heel enthousiast over deze digitale muziekmethode waarbij kinderen 
leren zingen, muziek maken, luisteren, noten lezen en bewegen. We houden u daarom ook 
graag in de toekomst op de hoogte van onze muzikale activiteiten en projecten! 
 
Voor meer informatie over deze leerlijn kunt u kijken op: 
www.123zing.nl/doorlopendeleerlijn.html 
 
 
 

 
 

 

Verkeersproject Streetwise  
In februari hebben we op school meegedaan aan het verkeersproject Streetwise waarbij 
onze kinderen op een praktische en interactieve manier verkeersvaardigheden hebben 
getraind. Dit was een groot succes! De kleutergroepen hebben geleerd hoe ze veilig in een 
auto vervoerd kunnen worden, de groepen 3-4 hebben veilig leren oversteken, groepen 5-6 
gingen schatten hoe groot de remweg is als een auto een noodstop moet maken en de 
leerlingen van de bovenbouw gingen langs een fietscircuit op het plein.  
Van de meeste klassen is een mooie foto gemaakt.  
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Circusproject 26 juni 
Voor deze circusdag op 26 juni zijn 20 begeleiders nodig. We hebben inmiddels 5 
aanmeldingen en zijn dus nog op zoek naar 15 ouders die mee willen helpen op deze leuke 
dag. We hopen dat u tijd vrij weet te maken om te assisteren. U kunt zich aanmelden bij de 
leerkracht (en) van uw kind(eren). 

Voorafgaand aan het spektakel krijgt u op 25 juni een training van 19.30 – 22.00 uur door de 
medewerkers van Santelli zodat u de leerlingen goed kunt begeleiden. Deze avond is altijd 
super gezellig en wie weet, zien we ook in u een ware artiest!  

De circusdag wordt afgesloten op 26 juni met een middagvoorstelling van 14.30 – 15.30 uur. 
Noteert u ook deze tijd in uw agenda. Dan kunt u uw kind zien stralen. 

 
NL Doet op 10 maart 
U kunt zich nog t/m morgen 8 maart aanmelden om mee te helpen met onze grote 
voorjaarsschoonmaak. We kunnen alle hulp goed gebruiken! Ook als u slechts een uurtje de 
tijd heeft bent u van harte welkom! Koffie en thee staan klaar. Wij hebben er zin in. 
 
Schoolvoetbal 14 maart Leek 
Op 14 maart doen de leerlingen uit de bovenbouw mee aan het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi in Leek. Catrien de Boer gaat samen met de ouders en de leerlingen 
voor een vriendschappelijk toernooi. Stiekem hopen we toch op een klein prijsje. Heel veel 
succes. 
 
Schoolschaatsen groep 4 
Woensdag 14 maart gaan de leerlingen schoolschaatsen. Om 9:15 vertrekt de groep en om 
11:45 uur is de groep weer terug bij school.  
Het dragen van handschoenen en muts is tijdens het schaatsen verplicht ! 
Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het ijs met schoeisel te betreden. 
Voor het huren van schaatsen (reserveren) kunt u contact opnemen met de winkel: AV Sport 
050-5770060 
Mocht uw kind nog in een zitje zitten in de auto, geeft u deze dan mee naar school? 
De groep zoekt nog vervoer, er is nog 1 auto nodig. 
 
Kinderen en ICT 
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin 
een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de 
talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over ….. 
 

Kinderen en online privacy 
 
Privacy zal de komende periode, ook op deze plek, 
de nodige aandacht krijgen. Voor nu willen we u  
3 tips geven om uw kind te helpen bij veilig online zijn. 
Kinderen zijn daar vaak totaal niet mee bezig en dat kan 
dramatische gevolgen hebben. 
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Tip 1: 
Locatie uitschakelen. 
Diensten als Facebook, Instagram, Twitter bieden de mogelijkheid om aan je berichten 
automatisch je locatie toe te voegen. Niemand hoeft toch te zien waar je kind is, dus schakel 
die optie uit. Ga hiervoor naar “ instellingen” van de betreffende dienst. 
Tip 2: 
Gebruik een bijnaam. 
Er zijn altijd mensen die persoonlijke gegevens op gaan zoeken en/of gebruiken. Leer je kind 
daarom om online altijd alleen voornaam of bijnaam (nickname) te gebruiken. 
Tip 3: 
Profiel afschermen. 
Leer je kind zijn/haar profiel alleen te delen met vrienden. Dit doe je door bij (privacy) 
instellingen te kiezen voor “vrienden” (Facebook), bij instellingen te kiezen voor “mijn 
tweets afschermen” (Twitter), bij “profiel bewerken” te kiezen voor privéaccount  
(Instagram). 
 
Redactie ICT werkgroep L&E 
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