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Kalender
Vrijdag 23 april
Maandag 26 april t/m
vrijdag 7 mei
Donderdag 13 en vrijdag 14
mei
Maandag 24 mei

Koningsspelen
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Tweede Pinksterdag

Zie info hieronder
De school is gesloten. De opvang
is open.
De school is gesloten. De opvang
is alleen op 14 mei open.
Het kindcentrum is gesloten.

Zelftesten
Momenteel zijn er zelftesten te koop bij de drogist of de apotheek. Het is belangrijk voor u om te
weten dat deze zelftesten niet bedoeld zijn voor:
-

Kinderen met Corona gerelateerde klachten
Kinderen die dichtbij iemand met corona zijn geweest
Kinderen die terugkeren uit een hoog risicogebied

Deze zelftesten zijn er alleen om preventief te gebruiken, dus niet als uw kind verkouden is. De
uitslag is dan niet betrouwbaar genoeg.

Bezoek burgemeester van Den Haag
Vanmiddag is onze school vereerd door een bezoek van burgemeester van Zanen. Gisteren werd zijn
bezoek kort aangekondigd. De burgemeester is geïnteresseerd naar onze aanpak en vormgeving van
het digitaal onderwijs tijdens de lockdown. Daarnaast vindt de burgemeester het belangrijk om te
weten hoe het Nationaal Programma Onderwijs wordt vormgegeven en wat de kinderen in dit
stadsdeel nodig hebben de komende periode. Ook heeft hij met enkele kinderen van groep 8, te
weten Bradley, Obosa en Mehaat gesproken.

Studenten voor Educatie
Deze week zijn er twee studenten begonnen bij de groepen 2 uit het project Studenten voor
Educatie. Het programma Studenten voor Educatie is ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente
Den Haag, Stichting Brede Buurtschool en de Haagse basisschoolbesturen, en heeft als doel
basisscholen te helpen hun specifieke behoeften en uitdagingen het hoofd te bieden, en
tegelijkertijd de werklast van de leerkrachten te verminderen en de onderwijskansen voor de
leerlingen te vergroten.
Wij zijn heel blij dat wij als school voor dit programma zijn uitgekozen. De studenten zijn erg
gemotiveerd en enthousiast om deze uitdaging aan te gaan. Ze stellen zich hieronder even aan u
voor.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben Yie Hon en ik ben bezig met de master orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden.
Vanuit Universiteit Leiden is een project opgestart om basisscholen te ondersteunen om de
kennisachterstand die ontstaan is door Corona weg te werken. Hierdoor ondersteun ik nu de
leerkracht van groep 2B. Ik ga elke donderdag in kleine groepjes de kinderen ondersteunen met hun
taal- en rekenvaardigheid zodat ze goed voorbereid zijn voor groep 3. Ik heb er heel veel zin in!

Hallo allemaal,
Ik ben Larissa, ik ben 22 jaar en ik zal de komende periode op de donderdagen juf Jeanine
ondersteunen in groep 2a. Ik studeer pedagogische wetenschappen en ik heb dus veel

interesse in de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast speel ik graag gitaar. Ik heb heel veel
zin om met de kinderen van groep 2a aan de slag te gaan!

Koningsspelen
Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Wij vieren dit met alle kinderen van het kindcentrum.
Deze dag staat in het teken van bewegen en sportiviteit. Er zullen verschillende soorten
sport- en spelactiviteiten worden aangeboden op het plein en in de klassen zelf. Alle
richtlijnen rondom Corona blijven we hanteren maar toch kunnen we er met elkaar een
feestelijke dag van maken.
Uw kind mag in sportieve kleren verkleed naar school komen. Denk daarbij aan de kleuren
oranje, rood, wit en blauw.
U mag uw kind deze dag een uitgebreide gezonde lunch meegeven.
We kijken uit naar Koningsspelen 2021!

Studiedag

Tijdens de studiedag van 6 april hebben wij geanalyseerd wat de leeropbrengsten zijn op
schoolniveau en op groepsniveau. Deze analyse wordt gebruikt voor het Nationaal
Programma Onderwijs en voor een beredeneerd aanbod van de leerstof voor de komende
periode. Daarnaast hebben wij ons georiënteerd op een schoolconcept.

Leesmaatjes
Als school zijn wij gestart met een traject Leesmaatjes in groep 4 en 5. Hierdoor wordt er
bijgedragen aan leesbevordering, leestechniek en leesmotivatie.

Veiligheid op de stoep/ niet parkeren
Ondanks vele verzoeken, merken we helaas weer dat er veel ouders de auto op de stoep
parkeren. We willen u vragen uw auto in een parkeervak te zetten en niet op de stoep te
parkeren. Daarmee zorgen we er met elkaar voor dat het veilig blijft rondom de school. Nu
blijft dit voor onveilige situaties zorgen en dat willen we graag voorkomen. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

Vragen en informatie
Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3948687.
Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Teams, Klasbord of Social Schools contact
opnemen met de leerkracht.

