
 

 

Lentekriebels 

In week 12 staat landelijk de 

week van de Lentekriebels 

gepland. Op school zullen wij 

hier deze week ook aandacht 

aan besteden. Iedere dag zal er 

een moment zijn waarop les 

wordt gegeven vanuit de 

methode Lente-kriebels.  

Kijkend per klas worden er 

passende lesactiviteiten 

gekozen. Daarnaast wordt 

gedurende de week de school 

aangekleed met zelfgemaakte 

lente-knutsels en zullen wij in 

iedere groep zaadbommetjes 

poten, die de kinderen dan in de 

aankomende tijd met ‘liefde’ 

moeten verzorgen. Zo halen we 

de lente ook écht in de school!  

 

Pasen 

Pasen vieren we dit jaar op 

woensdag 5 april. Deze dag zal 

er een Paasviering voor de 

onderbouw en de bovenbouw 

plaats vinden. Tijdens deze 

Paasviering kijken we 

gezamenlijk naar een film over 

het Paasverhaal. In deze film 

heeft elke groep een rol waarbij 

er een lied wordt gezongen, een 

gedicht wordt voorgedragen of 

een scène wordt uitgespeeld. 

Deze film zal later met u als 

ouder worden gedeeld. 

In de middag zal er in de 

groepen 1 t/m 4 een Paas 

speurtocht gehouden worden. 

In de bovenbouw wordt er een 

spelletjesmiddag georganiseerd. 

De kinderen mogen voor de 

lunch een eigen Paaslunch 

meenemen. Denk hierbij b.v. 

aan een gekookt ei, croissantje, 

Paasbroodje, drinken en andere 

lekkernijen. Denkt u ook aan 

een eigen 10-uurtje? 

Corona  

Zoals u misschien al weet heeft 

het kabinet per direct de 

Coronaregels geschrapt. Dit 

houdt concreet in dat kinderen, 

mochten ze Corona hebben, 

gewoon naar school mogen. Zijn 

de kinderen er echt ziek van, 

dan is het uiteraard verstandig 

om uw kind(eren) thuis te laten.  

Mocht uw zoon/dochter Corona 

hebben dan stellen we het als 

school op prijs als u dit wel door 

wilt geven aan de 

groepsleerkracht. Dit i.v.m. 

collega’s die in de kwetsbare 

groepen vallen. Uiteraard hoeft 

er niet meer getest te worden, 

dus zullen we lang niet altijd 

weten of iemand besmet is. Op 

school zijn, als u dat graag wilt, 

nog steeds Coronatesten 

verkrijgbaar.  

Via onderstaande link vindt u 

meer informatie.   

https://www.rijksoverheid.nl/ac

tueel/nieuws/2023/03/10/laatst

e-specifieke-corona-adviezen-

vervallen-maar-gebruik-je-

gezonde-verstand-bij-

luchtwegklachten 

 

 

 

 

 

Maandoverzicht: 

Vrijdag 17 maart 
   Talentmiddag 
Vrijdag 17 maart  
   Nieuwsbrief 12 
Dinsdag 21 maart 
   OV vergadering 
Woensdag 29 maart  
   Leerlingenraad 
Vrijdag 31 maart 
   Nieuwsbrief 13 
Woensdag 5 april 
   Paasviering 
Donderdag 6 april 
   Studiedag, kinderen  
   zijn vrij 
Vrijdag 7 april 
   Goede vrijdag 
Maandag 10 april 
   2e Paasdag 
Dinsdag 11 april  
   OV vergadering 
Vrijdag 14 april 
   Nieuwsbrief 14 
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Scholenbezoek  

Afgelopen donderdag is het 

bestuur van LiemersNovum en 

een aantal stafmedewerkers 

(personeel, onderwijs en 

financiën) op school geweest, 

zoals eerder gemeld in 

nieuwsbrief 11. 

Een afvaardiging van de 

leerlingenraad heeft hen 

rondgeleid en ze hebben een 

begrijpend lezen les, een Kanjer 

les een Engelse les en een les 

bewegend leren gezien. Ook zijn 

ze in gesprek geweest met een 

vier-tal ouders. Nogmaals 

bedankt voor jullie tijd en 

inbreng! Na schooltijd hebben 

we als team over een aantal 

thema’s met het bestuur 

gesproken.  

Het doel van dit bezoek was dat 

het bestuur een goed beeld 

heeft gekregen van de scholen 

en waar zij mee bezig zijn. Men 

was enthousiast over de 

bevlogenheid van de collega’s, 

de aandacht voor de kinderen 

en het plezier dat de kinderen 

uitstralen op school.  

 

Aanmelden 
toekomstige kleuters 

Om een beter beeld te krijgen 

van het aantal kleuters dat de 

komende jaren zal starten op 

Het Veer, willen wij u vragen om 

uw kinderen alvast aan te 

melden. Dit gaat niet 

automatisch via het 

inschrijfformulier van broertjes 

of zusjes. 

Een inschrijfformulier is te 

verkrijgen bij de directie en onze 

onderbouwcoördinator (juf 

Daisy). 

 

Kledingbeurs  

Op zaterdag 18 maart is er een 
2e hands kledingbeurs in de 
OGtent in Duiven  
 

 
 

Flyer ouderschap  

In de bijlage vindt u een flyer 

vanuit schoolmaatschappelijk 

werk. Het is een gratis cursus 

die wordt aangeboden over 

“grip op ouderschap”.  

 

 

 
 


