
 

 

 

Kalender  

 
-7 en 8 maart  Aanmelddag voorgezet onderwijs.  
 
-17 maart                              Nationale Pannenkoekdag.  
 
-30 maart Theoretisch verkeersexamen leerjaar 7 en 8.   
 
-6 april Paasviering. 
 
-7 april  Goede Vrijdag.  
 
-10 april Tweede Paasdag. 
 
 

Unitonderwijs  
       
Wij zijn weer begonnen met de nieuwe thema’s van VierKeerWijzer. Unit 1 gaat het de 
komende periode over de boerderij hebben en unit 2 over de Middeleeuwen en Gouden 
Eeuw.  
 
Deze maand zullen wij een maand lang VR-brillen ter beschikking hebben, die we bij de 
bovenbouw gaan inzetten binnen VierKeerWijzer. Ook heeft unit 2 een maand lang de 
beschikking over digitale escape rooms, speciaal gemaakt voor het onderwijs. Zo kunnen zij 
op een totaal andere, maar leuke wijze, aan de slag met bijvoorbeeld de geschiedenis tijdlijn, 
aardbevingen, maar ook de tafels.  
Het leren met de VR-brillen en de escape rooms past goed binnen ons unitonderwijs en sluit 
aan bij de 21e eeuwse vaardigheden.  
 
 

Nationale pannenkoekdag  
  

Op 17 maart doen wij weer mee met de Nationale 
Pannenkoekdag. Omdat we deze dag tussen de middag op 
school eten, zijn de kinderen om 14.15 uur uit. Meer 
informatie ontvangt u binnenkort via Parro.  
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Paasviering 
  

Op donderdag 6 april houden wij een Paasviering. Hoe dit precies vormgegeven wordt, krijgt 
u nog te horen. Deze dag houden wij de normale schooltijden aan. De kinderen zijn dus 
gewoon om 15.15 uur uit en kunnen daarna genieten van een lang Paasweekend.  
 
 

Lezen/bieb  
 

Boeken gebruiken wij ook bij de thema’s van 4x wijzer. 
Door de bibliotheek wordt een themacollectie samengesteld met verschillende soorten 
boeken, passend bij het thema. 
Een werkvorm om deze boeken te promoten is een boekgesprek. 
De kinderen bekijken in tweetallen boeken, door o.a. de achterflap te lezen. Ook bedenken 
ze 3  ‘wist-je-datjes’ of 3  ‘waar of niet waar vragen’ bij de boeken. Vervolgens worden de 
boeken kort gepresenteerd en proberen de andere kinderen de vragen te beantwoorden. 
 
 

Luizenmoeders/-vaders gezocht 
  

Elke maandagochtend na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Omdat 
een aantal moeders van de luizenwerkgroep niet altijd meer kunnen op die dag, zijn we op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wie zou hier tijd voor willen en kunnen maken? Graag 
doorgeven aan Yvonne (moeder van Stan en Emma) of Petra (moeder Casey Din). 
 
 

Schooltuin 
  

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om 
samen met de kinderen de schooltuin goed bij te 
houden. Vader/moeder, opa/oma, oom/tante, 
buurman/buurvrouw, dat maakt niet uit. Door dit 
onder schooltijd te doen in kleine groepjes, blijft er 
voor de leerkrachten weer extra tijd over om in 
kleine groepjes extra instructie te geven.  
Aanmelden kan bij een van de juffen en dan wordt 
in overleg gekeken wanneer en hoe vaak dit gepland wordt. 
 
 

Verkeer 

 
Op 30 maart gaan de kinderen van leerjaar 7 en 8 het theoretisch verkeersexamen maken. 
De kinderen moeten 25 vragen beantwoorden vanuit hun rol als fietser, voetganger en 
passagier. Naast kennis, komen ook veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding aan de 
orde. En uiteraard gaan de examenvragen over realistische herkenbare verkeerssituaties.      
 



Kanjertraining 

 
Deze maand worden de KanVas vragenlijsten weer ingevuld. Zoals u inmiddels waarschijnlijk 
weet wordt deze twee keer per jaar ingevuld. 
Op woensdag 1 maart is het nationale complimentendag. Hier zullen we in de klassen en dan 
ook extra aandacht aan besteden.   
 
 

Vanuit OR/MR 
  

OR: 
Nogmaals een oproepje om via de kalender in Parro aan te geven wie mee wil lopen met de 
avondvierdaagse in Fijnaart. Bij voldoende aanmeldingen kan er als school gelopen worden 
in plaats van individueel.  
 
MR: 
Vlak voor de voorjaarsvakantie heeft u via de mail een nieuwsupdate ontvangen m.b.t. de 
voorgenomen overname door ABBO Kindcentra. Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht 
bij één van de MR-leden. 
 
 
 

  


