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Trots 
We begonnen deze week met heel winterse omstandigheden en sluiten de week af met een heerlijk 
lentezonnetje. We zijn trots op hoe de kinderen de afgelopen twee weken de draad weer hebben 
opgepakt. Ze zijn zich bewust van de maatregelen die gelden, waardoor het onderwijs in de groepen 
verantwoord kan worden gegeven. Ook zijn de pauzes en de bewegingsmomenten buiten per groep 
goed georganiseerd en begrijpen de kinderen dat ze ook buiten alleen met hun eigen groep mogen 
zijn. Fijn dat we het samen zo goed met elkaar kunnen regelen! 
We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie. Geniet van het mooie weer en van elkaar! 
 
 
Voorleesfinale 
Afgelopen woensdag was de plaatselijke finale van de Voorleeswedstijrd voor kinderen van groep 7 
en 8. Storm Boink heeft daarbij onze school vertegenwoordigd, omdat hij in het najaar onze 
schoolfinale had gewonnen. 
Dit jaar kon geen sprake zijn van een finale in Kulturhus De Kappen, vanwege de huidige 
maatregelen. Van elke schoolkampioen was daarom een filmpje opgenomen, zodat de finale online 
kon plaatsvinden. Storm heeft onze school supergoed vertegenwoordigd. Hij heeft heel mooi 
gelezen. De jury had het er maar lastig mee, want alle kandidaten lieten zich van hun beste kant 
zien/horen. Uiteindelijk werd een leerling van basisschool  Paus Joannes  de voorleeskampioen. 
Wij zijn trots op hoe Storm heeft gelezen en feliciteren hem met zijn knappe prestatie! 



 
 
Stemlokaal verkiezingen Tweede Kamer 
Binnenkort zullen de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer plaatsvinden. Ook deze keer 
zal er een stemlokaal gevestigd zijn in de ruimte van de peuteropvang van Humankind in ons 
gebouw, zodat bewoners uit de wijk dichtbij huis kunnen stemmen. Vanwege het coronavirus 
worden de verkiezingen over drie dagen verspreid. Alleen op woensdag 17 maart is het stembureau 
op de locatie Los Hoes geopend. De andere twee dagen zal er geen stemlokaal in ons gebouw zijn. 
 
We begrijpen dat de vestiging van een stemlokaal in ons gebouw de vraag oproept waarom er op 
deze dag wel volwassenen het pand mogen betreden en normaal gesproken niet. Vanuit de overheid 
is een dringend beroep op ons (kinderopvangorganisatie en school) gedaan, middels een schrijven 
van minister Olongren en minister Slob, om de stemlocatie aan de Hassinkborgh ondanks de 
coronamaatregelen open te stellen. De stemlokalen worden corona-proof ingericht en er zal een 
begeleider bij de deur staan om de stemmers te informeren over de maatregelen die er zijn om alles 
op een veilige en verantwoordelijke manier te laten verlopen. 
Omdat het stemlokaal ingericht wordt in de ruimte van de peuteropvang, zullen wij als school, hier 
weinig/geen hinder van ondervinden. 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
20-02 t/m 28-02 Voorjaarsvakantie 
02-03   Kinderraad 
02-03   MR 
05-03   Openstellen leerlijnen Kiezen, Delen, Maken 
23-03   Studiedag: kinderen zijn vrij. 
29-03 en 30-03 Ontwikkelingsgesprekken groepen 1 t/m 7 (Wanneer deze gesprekken online 

gevoerd moeten gaan worden, zullen zij over de hele week verspreid 
worden.) 

 

 


