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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
Wij werken vanaf maandag 15 maart aan het leerdoel: “Communicatie”. 
Hierbij denken wij aan:  

- In allerlei situaties verschillende manieren van communicatie 
gebruiken. 

- Allerlei vormen van verbale en non-verbale berichten kunnen 
ontvangen, vertalen en beantwoorden. 

 

OUDERS 

 
Invulling zwangerschapsverlof Keshia 
Een aantal weken geleden hebben wij u medegedeeld dat Keshia in verwachting is. Vanwege 
het COVID-19 virus mag zij vanaf 28 weken niet meer met kinderen werken, tenzij de 
kinderen op 1,5 meter afstand blijven. Dit is in het basisonderwijs niet haalbaar. 
Keshia zal daarom vanaf woensdag 7 april worden vervangen door Sharon van Dulmen. Juf 
Sharon is momenteel al werkzaam in de onderbouw als ambulante leerkracht en zal 
geleidelijk worden ingewerkt komende weken. Doordat Sharon het zwangerschapsverlof van 
Keshia gaat vervullen zal er voor de ambulante uren in de onderbouwgroepen een vervanger 
worden gezocht. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we u z.s.m. informeren. 
 
Reminder: Laatste inlevermoment hartjes 
Hierbij willen we u graag nog eenmaal herinneren aan het inleveren van de ontvangen 
hartjes. Mocht u nog een hartje thuis hebben liggen, kunt u dit alsnog inleveren bij de 
groepsleerkracht. Dit is mogelijk tot en met dinsdag 16 maart. Alvast bedankt, namens de 
OV. 
 
Social Schools-berichten 
Social Schools berichten worden af en toe onbewust gestuurd naar groepsleerkrachten die 
niet werkzaam zijn op de desbetreffende dag. Het kan dan voorkomen, dat de leerkracht die 
voor de groep staat niet op de hoogte is. Wilt u in het geval dat uw zoon/dochter twee 
groepsleerkrachten heeft, het bericht naar beide leerkrachten sturen? Dan is de leerkracht 
die aan het werk is, op de hoogte van de gestuurde informatie. Alvast bedankt! 
 
Aanwezigheid Maarten 
 

Week 11 Ochtend Middag 

Maandag (15-03) Expeditie 

Dinsdag (16-03) Expeditie 

Woensdag (17-03)  

Donderdag (18-03)  

Vrijdag (19-03)  

 
  

Week 12 Ochtend Middag 

Maandag (22-03)  Expeditie 

Dinsdag (23-03) Expeditie 
Woensdag (24-03)  
Donderdag (25-03)  
Vrijdag (26-03)  



 

AGENDA 

   
ma 15-03 Studiedag, alle kinderen vrij 
vrij 02-04 Goede vrijdag, alle kinderen vrij 
ma 05-04 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
ma 12-04 t/m do 22-04 Ontwikkelgesprekken groepen 1 t/m 7 
do 22-04 Portfolio mee naar huis 
vrij 23-04 Koningsspelen, kinderen 12.00 uur vrij 
ma  26-04 t/m vrij 07-05 Meivakantie 

 
Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 


