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Nieuwsbrief april 2022 
 
PAK DE ZON EN STRAAL!  

We zijn in de groepen en in het team al flink aan de slag met 

het thema: Pak de zon en straal!  

 

Door de school heen ziet u grote zonnen hangen, waar op 

iedere zonnestraal iets staat geschreven waar wij gelukkig van 

worden. En dat zijn een heleboel verschillende dingen! Erg 

leuk om te lezen wat onze kinderen en collega’s allemaal een 

geluksgevoel geeft. Daar worden wij ook weer heel blij van én 

het brengt je ook nog eens op leuke ideeën!  

 

Door onze kinderen te leren om gelukkig te zijn, leren ze positiever in het leven te staan, 

hebben ze meer energie en een beter zelfbeeld. Je bent goed zoals je bent en dat straal je 

vervolgens ook uit naar anderen. In de klassen worden bijvoorbeeld geluksbriefjes gemaakt 

en mindfulness oefeningen gedaan om in alle rust geluk te vinden in je hoofd. Ook wordt er 

nagedacht over welke kleuren je blij maken en daar wordt vervolgens verder mee geknutseld. 

De eigen kwaliteiten en talenten zien en benoemen kunnen ook een geluksgevoel geven en 

ook daar zijn we mee bezig in de klas. Inmiddels hangen de zelfbenoemde kwaliteiten van 

onze leerlingen al op een aantal ramen in de gangen. Wat een geluk dat we met dit mooie 

onderwerp aan de slag zijn!  

 

 

PAASHAAS, GOEDE VRIJDAG & PASEN 

Over geluk gesproken….Op woensdag 13 april komt de 

paashaas gezellig bij ons op bezoek! Wat de paashaas precies 

gaat doen is nog even een verrassing      , maar hij zal vast 

onze kinderen laten stralen deze dag! 

 

Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en maandag 18 april (2e 

Paasdag) zijn alle kinderen lekker vrij! Een lang weekend in het 

vooruitzicht dus. Hopelijk gaat de zon lekker stralen deze 

dagen! 

 

Geniet van de vrije dagen allemaal! 
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GESLAAGDE LENTEFAIR VOOR GIRO 555! 

Wat kunnen we terugkijken op een fantastische 

Lentefair. Het weer was prachtig, de opkomst was 

groot en ook het ingezamelde bedrag voor Giro 

555 was geweldig: maar liefst 1181,60 euro 

hebben we met elkaar opgehaald! Te gek toch! 

 

De ochtend begonnen we met een ouder-

informatiebijeenkomst over de schoolbenadering 

van Leer & Veerkracht. Erg fijn om onze ouders 

eindelijk te vertellen over deze aanpak gebaseerd 

op de positieve psychologie en het welbevinden 

van het team en de leerlingen. 

 

Na de bijeenkomst ging de Lentefair van start. Er was van alles te doen: schminken, spelletjes, 

rondleiding in een brandweerauto, hout branden, muziek, dans en natuurlijk waren er ook 

lekkere versnaperingen. Zo fijn om ouders, grootouders, buren, vrienden en familie weer op 

school te mogen ontvangen. Iedereen ontzettend bedankt voor deze leuke dag! 

 

IEP GROEP 8 

Op woensdag 20 april en donderdag 21 april staat de IEP 

op de agenda van groep 8. De IEP Eindtoets meet de 

verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en 

rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de 

eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat 

de kinderen beheersen en een advies voor het 

voortgezet onderwijs. In deze ouderbrochure kunt u nog 

meer informatie vinden.  

 

Alvast veel succes gewenst groep 8! We weten wat jullie in je mars hebben, dus dat gaat zeker 

goedkomen! 

 

FEESTAVOND GROEP 3/4  

De feestavond van groep 3/4 is verplaatst naar dinsdag 17 

mei. De ouders/verzorgers van de groep worden tegen die 

tijd nog  op de hoogte gebracht van de tijd en locatie.  

 

Veel succes met de voorbereidingen groep 3/4! 

 

 

 

 

https://view.publitas.com/bureau-ice/ouderbrochure-iep-eindtoets-primair-onderwijs-bureau-ice/page/2-3
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KONINGSSPELEN VRIJDAG 22 APRIL 

Vrijdag 22 april staat in het teken van de jaarlijkse 

Koningsspelen. Deze dag gaan wij met de hele school 

lekker sportief aan de slag en in de middag trakteren 

we op een gezonde lunch. Het zou leuk zijn als de 

kinderen in het oranje - rood/wit/blauw verkleed zijn! 

 

In de ochtend (08:30 - 11:30 uur) worden er 

sportspelletjes gespeeld in de Kannebuis en hier 

kunnen wij jullie hulp goed bij gebruiken! Denk hierbij 

aan het begeleiden van een groepje tijdens het sporten 

of het verzorgen van drinken/fruit voor de kinderen.  

 

Op Social Schools is een evenement aangemaakt waar je jezelf kan aanmelden om ons tijdens 

deze dag te ondersteunen. Alvast bedankt namens het gehele team!  

 

FINANCIËLE KRANT STICHTING ABBO 

Stichting ABBO heeft een financiële krant gemaakt waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar de 

gelden van de scholen aan worden besteed. Zie hiervoor onderstaande link. 

https://viewer.pdf-online.nl/books/cihj 

 

SCHOOLFRUIT T/M DE MEIVAKANTIE 

Onze school heeft dit jaar mee mogen doen met het 

Europees Schoolfruit programma. Dankzij EU-

Schoolfruit hebben we 20 weken gratis groente en 

fruit voor al onze leerlingen geleverd gekregen. Dit 

stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in 

de klas! Het schoolfruitprogramma loopt t/m de 

meivakantie. Na de meivakantie moeten de kinderen 

weer zelf een groente/fruit pauzehap meenemen. 

 

 

BERICHT VAN HET RONCALLI VOOR GROEP 7: 

KIJKJE NEMEN OP HET RONCALLI 

De leerlingen die dit schooljaar in groep 7 zitten hebben weinig tot geen kans gehad om een 

middelbare school te bezoeken. Om deze groep nog dit schooljaar een extra mogelijkheid te 

geven om een kijkje te nemen op het Roncalli, nodigen zij hen uit om samen met een ouder 

zich in te schrijven voor de Roncalli beleving op donderdagmiddag 21 april. Deze staat gepland 

in tijdsblokken tussen 14.15 uur en 18.00 uur. Inschrijven kan via de website van het Roncalli:  

www.roncalli-boz.nl. 

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fviewer.pdf-online.nl%2Fbooks%2Fcihj&data=04%7C01%7C%7C471945fd3d8f4849ffa508da035de12b%7Cda78805c03824e36b944aedf8a5da23a%7C0%7C1%7C637825999014554092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oedddnHH7%2FXJsx6admJXytkSYIdbdqKomMDkwkw3Xig%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fviewer.pdf-online.nl%2Fbooks%2Fcihj&data=04%7C01%7C%7C471945fd3d8f4849ffa508da035de12b%7Cda78805c03824e36b944aedf8a5da23a%7C0%7C1%7C637825999014554092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oedddnHH7%2FXJsx6admJXytkSYIdbdqKomMDkwkw3Xig%3D&reserved=0
http://www.roncalli-boz.nl/
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BERICHT VANUIT DE GGD: INTERNET CHALLENGES OP SOCIAL MEDIA 

Onderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel van de 

kinderen/jongeren op Tiktok meedoet aan internet challenges. Deze 

zijn vaak onschuldig, maar zeker niet altijd. Na het overlijden van hun 

zoon Tim aan de gevolgen van de ‘choking game' hebben zijn ouders 

besloten een stichting te beginnen: stichting T.I.M, Tegen Internet 

Misstanden. Neem eens een kijkje op de website https://www.internetchallenges.nl/ om op 

de hoogte te blijven van online challenges en vindt hier meer informatie over hoe u hierover 

met uw kind in gesprek kan gaan. 

 

BERICHT VAN HET MARKIEZENHOF: KINDERCOLLEGES ‘HOGE LUCHTEN’ 

De MuseumJeugdUniversiteit organiseert kindercolleges voor nieuwsgierige kinderen van 8 

t/m 12 jaar, die graag meer willen weten. Ze doen dat samen met meer dan 50 musea in 

Nederland, waaronder het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Echte wetenschappers, 

onderzoekers, vakspecialisten en experts geven antwoord op spannende vragen over de 

museumcollectie. De studenten halen aan het einde van de reeks hun MJU-diploma!   

  

Dit voorjaar hebben we in het Markiezenhof weer een mooie collegereeks, die past bij de 

tentoonstelling Hoge Luchten, die daar te zien is van april t/m juli 2022. De collegereeks 

bestaat uit 3 colleges en gaat over lucht, wolken, weer en wind. Er is dus weer een hoop te 

leren! 

 

Wanneer:  op zondag 10 april, 15 mei en 3 juli. 

Waar:   in de Hofzaal van het Markiezenhof 

Tijd:   11.00 – 12.00 uur 

 

Aanmelden kan via deze link:  

https://www.museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/alles-over-lucht-en-wind/ 

 

Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij! 

 

  

https://www.internetchallenges.nl/
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Bericht van Stichting ZON 
 

 

1 ei is geen ei 

2 ei is een half ei 

3 ei is een paasei! 

 

 

Wij wensen jullie alvast fijne 

paasdagen!! Laat het mooie 

lenteweer maar komen!  
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Bericht van Mamaloe 
 

 

Kinderopvang: 

• April gaat thema LENTE van start. De bloemetjes, zaadjes en allerlei andere fleurige 

lente activiteiten gaan voorbij komen. 

• Vanaf de meivakantie gaan we thema kriebelbeestjes starten. Wat gaan we 

allemaal ontdekken en zien buiten? 

• Langzaam komt het zonnetjes steeds vaker en worden de zomerjassen weer 

aangetrokken, omdat het vaak ook weer nieuwe jassen zijn weten de juffen niet 

goed van wie welke jas is dus hierom willen we vragen een naam aan de binnenkant 

van de jas te schrijven. Dan weten wij zeker dat de juiste jassen aangaan bij de 

juiste kinderen. 

• Maandag 18 april is het 2e paasdag, dan zijn wij gesloten. 

• Woensdag 27 april is het koningsdag, dan zijn wij gesloten. 

 

 

Buitenschoolse opvang: 

 

• Deze week start thema lente! Wat worden wij blij van dit thema. We gaan een 

experiment doen met een ei en kuikentjes maken van lepels, lekkers eten en 

paashazen knutselen. Ook gaan we met elkaar de BSO ruimte helemaal in lente 

paas sfeer maken. Wie helpt ermee? 

• In de meivakantie start het thema WONDERZOEKERS. Wat kun je hier nou mee? 

Nou een heleboel. We gaan op onderzoek, lekkere dingen maken en opeten, 

spelletjes spelen kortom een bomvol programma voor elke dag! 

• Vanaf maandag 25 april start de meivakantie, mocht u nog opvang nodig hebben 

dan graag tijdig aanvragen. Woensdag 27 april is het koningsdag, dan zijn wij 

gesloten. 

• Maandag 18 april is het 2e paasdag, dan zijn wij gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


