
 

 

 

Testbeleid 

We merken dat ouders steeds 

vaker een zelftest gebruiken 

voor de kinderen. Op zich is dat 

prima als deze preventief 

worden gebruikt. Dat betekent 

dat u een zelftest kunt 

gebruiken als uw zoon/dochter 

geen klachten heeft. Heeft uw 

zoon/dochter wel klachten dan 

mag u geen zelftest afnemen 

maar moet u een afspraak 

maken voor een test bij de GGD. 

Bij de GGD krijgt u sneller de 

uitslag van de test als u een 

DigiD heeft. Een DigidD kunt u 

voor uw zoon/dochter 

aanvragen via 

https://digid.nl/aanvragen  

Groepsindeling 
schooljaar  
2021-2022 

Het schooljaar gaat de laatste 

fase in. Dat betekent dat we 

weer gaan nadenken over de 

groepsindeling en de formatie. 

De groepsindeling is inmiddels 

vastgesteld en besproken in de 

MR. Wie welke groep gaat doen 

krijgt u pas op een later tijdstip 

te horen. Wat we u al wel 

kunnen melden is dat alle 

groepen vanaf groep 2 

doorschuiven naar de volgende 

groep. Dit houdt concreet in dat 

we volgend schooljaar met de 

volgende groepen gaan werken. 

Groepen verdeling 2021/2022 

Groep 1/2  A 

Groep 1/2  B 

Groep 1/2  C 

Groep 3  

Groep 4 A 

Groep 4 B 

Groep 5 

Groep 5/6 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

 

Gebruik koelkasten 

De afgelopen tijd hebben wij de 

koelkasten op school niet 

gebruikt. Nu het weer warmer 

wordt zowel buiten als in de 

school willen wij de koelkasten 

wel weer gaan gebruiken, zodat 

de kinderen hun lunch (beker 

drinken) weer koel kunnen 

zetten en het tussen de middag 

nog lekker smaakt.  

 Avond4daagse  

De Avond4daagse gaat dit jaar 

door als speciale Home Edition. 

Dat betekent dat kinderen hun 

eigen Avond4daagse lopen op 

hun eigen moment en vanaf hun 

eigen startlocatie. Zo 

voorkomen we dat het te druk 

wordt.  

Met een speciaal voor de 

Avond4daagse aangepaste app 

kunnen de kinderen hun eigen 

routes kiezen. Daarbij kunnen ze 

kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. Het 

startpunt is gelijk aan het 

eindpunt. Onderweg verrassen 

we deelnemers in de app met 

leuke berichtjes, opdrachten, 

tips en weetjes. En natuurlijk 

ontvangen de deelnemers de 

officiële Avond4daagse  

 

 

 

 

Maandoverzicht: 

Vrijdag 4 juni 
   Nieuwsbrief 17 
Zondag 20 juni 
   Vaderdag  
Maandag 21 juni t/m 
vrijdag 2 juli 
   Afname LOVS toetsen 
Dinsdag 22 juni 
   OV vergadering 
Woensdag 7 juli 
   Studiedag, kinderen zijn  
   Vrij 
Vrijdag 9 juli 
   2e rapport mee naar huis 
Woensdag 14 juli 
   Facultatieve   
   oudergesprekken 
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medaille. Zo wordt ook deze 

Avond4daagse onvergetelijk!  

Inschrijven kan via 

avond4daagse.nl en kost €6,50 

per persoon. Met de 

zomervakantie en mooier weer 

in het verschiet, is besloten om 

de Avond4daagse – Home 

Edition te verlengen tot en met 

31 juli.  

Meer informatie en materialen 

vind je op de speciale 

campagnepagina. Hier lees je 

ook meer over onze 

samenwerking met Zapp Your 

Planet, het kinderprogramma 

van de NPO. Samen gaan we 

voor een schone Avond4daagse. 

Heb je nog vragen? Neem dan 

contact op met 

info@avond4daagse.nl. 

Mondhygiënist op 
school in groep     
1  t/m 3 

Vandaag de dag komen gaatjes 

bij kinderen helaas nog heel veel 

voor: ongeveer de helft van de 

kinderen in Nederland t/m 12 

jaar heeft last van gaatjes. Dat 

vind ik ontzettend veel. Daarom 

zet ik mij in voor een gaaf gebit 

(bij zowel kinderen als 

volwassenen)! 

Het Ivoren Kruis heeft een mooi 

project ontwikkeld: ‘Hou je 

mond gezond!’. Dit project 

streeft ernaar om alle 

basisschool kinderen in 

Nederland kennis te laten 

maken met een goede 

mondverzorging en op deze 

manier een gaaf gebit voor 

iedereen te creëren. Ik als 

mondhygiënist ben dol op dit 

soort projecten, en doe hier dus 

graag als vrijwilliger aan mee.  

Op een laagdrempelige, 

toegankelijke manier laat ik uw 

zoon/dochter kennis maken met 

de tandarts en het gebit.  Op 

deze manier hoop ik tevens 

tandartsangst vroegtijdig te 

bestrijden en de kans op gaatjes 

te verkleinen. Jong geleerd is 

immers oud gedaan!  

Op 18 juni kom ik dan ook graag 

bij uw zoon/dochter in de klas 

om op een leuke, speelse 

manier les te geven over de 

mond. Hoe houd je deze 

gezond?  Naast een leuke 

poetsles geef ik ook informatie 

en krijgen alle kinderen een leuk 

gevuld tasje mee naar huis met 

materialen waarmee thuis 

gewerkt kan worden aan een 

gezonde mond. Hierin zit tevens 

informatie voor u als ouder.  

Mocht u vragen hebben over 

gebitssituaties bij uzelf of uw 

zoon/dochter, mag u altijd 

vrijblijvend langskomen om 

kennis te maken. Neem hiervoor 

even contact met mij op: 

info@mondzorgpraktijkduiven.nl of 

neem een kijkje op mijn 

website: 
www.mondzorgpraktijkduiven.nl  

Met vriendelijke groet, 

Daisy Janssen 

Monkey Moves  

Monkey Moves Arnhem komt 
naar Duiven! 
 
Wij zijn Anne Wever en Jordi 
Sticker en samen zijn wij team 
Monkey Moves Arnhem e.o. 
Allebei hebben we gestudeerd 
aan de ALO (Academy 
Lichamelijke Opvoeding) en 
hebben wij de passie gekregen 
om kinderen in beweging te 
krijgen. 
Wij bieden dreumesgym, 
peutergym, kleutergym en  
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multisport lessen voor 
basisschoolkinderen aan. De 
lessen zijn ontwikkeld door 
bewegingswetenschappers, 
docenten, psychologen en 
ouders.  
Met Monkey Moves leren de 
kinderen de basis van goed 
bewegen en krijgen zij 11 
sporten per seizoen 
aangeboden om straks een 
goede keuze te kunnen maken. 
www.monkeymoves.com/regio/
arnhem  
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