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     Nieuwsbrief mei 2021

 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van alle leerlingen, 
 

Wat heeft de meivakantie het team goed gedaan!  
Het klinkt misschien gek, maar iedereen was er dit keer 
érg aan toe. Het voortdurend schakelen in deze 
bijzondere tijd was en is pittig voor iedereen.   
 

Ik hoop dat de vakantie ook u goed heeft gedaan. Met het 
oog op de versoepelingen, de vaccinaties en de 
activiteiten de komende zeven (echt máár 7!) weken 
komt er steeds meer lucht.  
 

Er staat van alles op de planning. Activiteiten die horen bij 
de periode mei/juni/juli. Denk aan de CITO toetsen, 
verjaardag vieringen van leerkrachten, uitstapjes (voor 
zover mogelijk), het schoolkamp, de musical, de kalender, 
afscheid, de formatie, nieuwe methode keuze en 
vacatures uitzetten. We zullen bij alles kijken hoe we het 
verantwoord en voor de kinderen goed kunnen 
uitvoeren.  
 

In het kader van de NPO (Nationaal Programma 
Onderwijs) gelden zijn we volop in overleg met elkaar. 
We maken een analyse van de resultaten, signaleren de 
eventuele hiaten, maken plannen en zetten weten-
schappelijk onderbouwde interventies in.  
U begrijpt dat het heel fijn is dat deze gelden voor twee 
jaar beschikbaar worden gesteld. De MR is betrokken bij 
dit hele proces en heeft instemmingsrecht. Zo gauw we 
de plannen concreet hebben, zullen we u hierover tijdens 
de oudergesprekken of via de nieuwsbrief informeren. 
 
  

We sturen u volgende week een link naar een 
vragenlijst van WMK (Werken Met Kwaliteit). De vragen 
zijn gericht op het mentaal welbevinden van uw kind 

tijdens de Corona periode. De leerkrachten en de 
leerlingen vanaf groep 5, worden ook bevraagd.  
 
 

Voor nu wens ik u fijne Pinksterdagen! 
 
Met hartelijke groet,  
 

Conny Wencker  
 
 
 

Tijdens de pauze 
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Gastles bij de kleuters 
Deze weken staat bij de kleuters het thema sport 

centraal. Donderdag kwam Leon van Beek van 
sportcenter Bijsterbosch een judoles geven. 
Alle kinderen kregen een judo jas aan en mochten op de 
rand van de judomat gaan zitten. 
Judo is van oorsprong een Japanse sport, daarom worden 
Japanse termen gebruikt. Bij het begin zitten we netjes in 
de kniezit en buigen we naar de leraar en roepen Hajime 
Daarna begonnen we met de warming up en leerden we 
de judorol. 
Hierna gingen we in tweetallen een judoworp oefenen of 
proberen een bal van elkaar af te pakken. 
Omdat judo een zelfverdedigingssport is waarbij je met 
respect met elkaar omgaat, begroet je elkaar eerst 
voordat je gaat beginnen. 

 
Groep 6B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij judo gaat het om elkaar helpen, samen oefenen en 
samen leren. 
De les werd afgesloten met de term Maté een eindgroet. 
Mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen de 
oefeningen deden. Ze hadden er veel plezier in 
Kleuterjuffen. 
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Open acro dag 

Bewegen, plezier hebben en 

contact met leeftijdsgenoten 

is belangrijk voor ieder kind! 

Daarom organiseren wij, 

acrobatiek Hanze Gym 

Hattem, een open acro dag 

op zaterdag 29 mei om 

kinderen kennis te laten 

maken met acrobatiek.  

Op deze dag houden we 

natuurlijk rekening met de 

geldende corona regels. De sport acro is een combinatie 

van dans, coördinatie en coole trucs doen in 

teamverband.  

 
Nieuwe leerlingen 

We heten de volgende nieuwe leerlingen van onze school 
hartelijk welkom:   
Evi, Feline, Thorsten en Vera zijn begonnen in groep 1, 
Youri in groep 2 en Michel in groep 5. We hopen dat 
jullie een fijne tijd op school hebben en jullie je snel thuis 
zullen voelen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersexamen groep 7 

Donderdag 10 juni heeft groep 7 praktijk 

verkeersexamen. Ze starten om 10.40 vanaf de 

Andreasschool. De kinderen krijgen de route mee naar 

huis, zodat ze die zelf ook nog kunnen oefenen. 

 

Agenda 

Mei 2021 

24 mei   Tweede Pinksterdag;  

leerlingen vrij 

Juni 2021 

   4 juni   Studiedag; leerlingen vrij 

10 juni   Verkeersexamen groep 7 

14 t/m 16 juni  Schoolkamp groepen 8 

Verjaardagen  

  1 mei Vesper Groep 5 
  2 mei Evi Groep 0/1 
   Sofieke Groep 4/5 
  3 mei Linne Groep 6B 
   Tobias Groep 6A 
  6 mei Jack Groep 7 
  7 mei Isabel Groep 8A 
  8 mei Janne Groep 8A 
 Vera Groep 8A 
10 mei Tibbe Groep 3A 
12 mei   Naomi Groep 1/2B 
 Luuk Groep 1/2B 
 Sophie Groep 8A 
13 mei Lauren Groep 1/2B 
16 mei Vera Groep 0/1 
 Florine Groep 3B 
18 mei Hugo Groep 7 
19 mei Mylan Groep 4 
20 mei Annabel Groep 7 
21 mei Marijn Groep 1/2B 
22 mei Edvin Groep 6A 
 Yari Groep 4 
23 mei Anastasia Groep 1/2A 
25 mei Sophie Groep 4 
26 mei Julia Groep 5 
27 mei Lieve Groep 8A 
28 mei Milan Groep 1/2B 
29 mei Mats Groep 1/2A 
31 mei Finn Groep 5 

 


