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Pasen 
Op de 1000poot hebben we een echte traditie als het om Pasen gaat. U 
weet vast wel wat wij bedoelen…..”De eiertikwedstrijd”. Joepie!!!  
Wie gaat er dit jaar winnen? 
Alle kinderen mogen vrijdagochtend 30 maart een hardgekookt ei mee naar 

school nemen.  
Het ei mag geverfd worden met waterverf of stiften, maar niet versierd 
worden met stickers, beton of andere spullen die het ei kunnen versterken.  
Het ei moet hardgekookt en afgekoeld zijn.  
We vertrouwen erop dat ieder zich aan de spelregels zal houden. 
Verpak het ei goed, zodat het niet al gebroken is voor de wedstrijd is begonnen (eventueel 
een reserve ei meebrengen).  
In de klassen worden de voorrondes gehouden.  
Na de voorrondes strijden de winnaars van de groepen tegen elkaar op het podium (helaas 
zonder ouders). Ook de leerkrachten gaan de strijd aan met elkaar. 
 
 

leerlingenraad 
De leerlingenraad wordt verplaatst van donderdagmiddag naar 
dinsdagmiddag 27 maart om 15.30 uur. 
 
 

nieuws van de voorschool 
In april starten bij ons op de voorschool Jinthe, Lobke, Ayden en Khloé. Wij heten 
hen van harte welkom. Veel speelplezier! 
Wie kan ons helpen aan potgrond, zaadjes en bloembolletjes voor ons lente 
project/thema? Ook zijn wij op zoek naar lege bloembakken en potten. Dit alles 
mag van kunststof/plastic zijn. Wij gaan namelijk een “tuincentrum” maken in 
onze klas. VAN BOL TOT BLOEM.  

 
 

klankbordgroep  
Vorige week dinsdag is de klankbordgroep weer bij elkaar geweest. In 
deze bijeenkomst hebben we weer een aantal zaken goed besproken. 
We zijn erg blij met alle input die de ouders ons geven tijdens de 
bijeenkomsten. Dit levert echt weer veel ideeën en aandachtspunten voor onze 
ontwikkelingen op. Daarnaast geven deze bijeenkomsten ons een goed beeld over wat er 
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leeft onder de kinderen en ouders. Alle ouders die aanwezig waren weer hartelijk bedankt 
voor jullie bijdrage. 
 
De volgende zaken zijn besproken: 
- terugblik op de aangegeven punten vanuit ouders en hoe de school daarmee om is gegaan 

- Ingebrachte punten vanuit ouders zijn besproken 
- De veranderingen na carnaval en de doorgaande lijn zijn toegelicht 
- Ouders hebben pluspunten en aandachtspunten aan ons meegegeven: 
 
 

Pluspunten vanuit ouders Aandachtspunten vanuit ouders 

Verschillende werkvormen waarbij kinderen 
ook mogen bewegen 

Houd de visie voor ogen! 

Betrokkenheid van kinderen bij activiteiten is 
hoog 

Verandering en vernieuwing kost tijd 

Er is een goede focus op de taak bij de 
werkvormen 

Meer vrije ruimte voor de kinderen lokt ook 
meer uit 

Kinderen zitten weer alleen bij de eigen 
leekracht (niet iedereen vindt dat positief) 

Meer aandacht voor Kids Skills, ouders 
merken daar nu niet veel van 

Getuigt van lef om dingen uit te proberen en 
weer bij te sturen. Zo goede basis leggen 

Bij zieke leerkracht hebben kinderen daar nu 
weer veel last van. Was eerst minder 

Inspirerende leeromgeving Wanneer het niet klikt tussen leerkracht en 
kind, heeft kind daar weer meer last van 

Start met leeskwartier is rustiger Drukte tijden wisselen zorgt voor veel 
spanning bij kinderen. Kan er geen muur uit? 

Vanaf unit 1 leren om met verschillende 
kinderen te spelen, ook uit andere klassen 

Groepen blijven wisselend komende jaren. 
Kinderen sturen op hebben van vriendjes in 
andere groepen 

Kindercafé Schoolplein mag moderner, met natuur etc. 

Kinderen leren via een goede opbouw 

zelfstandig te werken 

Toiletten 

Veel aandacht voor duidelijkheid richting 
kinderen: wat verwachten we van kinderen 

 

 
 
 

verkeersexamen groep 7 
De komende weken zijn de leerlingen uit groep 7 weer toe aan hun 
verkeersexamen. Er wordt al hard geoefend, dus hopelijk zijn zij er straks 
helemaal klaar voor.  
Hieronder even een paar belangrijke data op een rijtje: 

- Donderdagochtend 5 april het theorie examen. Dit maken de kinderen heel officieel 

bij verkeersschool Willem Verboon. Zij hebben daarom hun fiets nodig deze ochtend.  
- Donderdagochtend 17 mei het praktijk examen.  
- Woensdag 14 juni diploma uitreiking.  

Uiteraard is het van groot belang dat de fietsen in orde zijn tijdens het praktijk examen. Ze 
zijn hier altijd erg strikt op, wanneer de fiets niet aan de eisen voldoet mag de leerling het 
examen niet fietsen. Via ouderportaal ontvangt u een bericht over de definitieve datum van 
de fietscontrole. U heeft daarna nog even de tijd eventuele gebreken op te lossen.    
 



 

 

korte berichten 
 Komende maandag is het tweede Paasdag en heeft iedereen een vrije dag. 

 Meneer Kees wordt deze week vervangen door meneer Bas Rommens op maandag 
en dinsdag en door meneer Lou van Dongen op donderdag en vrijdag. 

 


