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Activiteitenoverzicht 

 

 

 

Nieuwe leerlingen  

 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

22 t/m 26-02  A t/m/ 8  Voorjaarsvakantie   

05-03    Nieuwsbrief 8   

08-03  A t/m 3/4  Ontruimingsoefening 

TSO RH 

 

12-03  4 t/m 8  Ontruimingsoefening 

TSO IB 

 

15 t/m 19-03    Week Openbaar 

Onderwijs 

 

18-03  3 t/m 8   Kangoeroewedstrijd   

Naam  Groep 

Rishin  gr. A 

Armina  gr. A 

Michael-Ryan  gr. C 

Ely  gr. D 
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Opvang-/ schoolverlaters   

 

 

 

Mededelingen 

 

Opvang 

 

PSZ/ KDV 

Wij zijn weer gestart met het 

kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Wat 

was het fijn om alle kinderen opnieuw te zien. 

Ook de kinderen waren weer blij dat ze met 

hun vriendjes en vriendinnetjes mochten 

spelen. We zijn gestart met het thema bouwen 

en wat beleven ze daar veel plezier aan! 

Beste ouders let er wel op dat als u uw kind 

brengt, u echt niet mee naar binnen mag. 

  

 

BSO 

Helaas is de BSO alleen nog open voor de noodopvang en we hopen dat we ook 

snel weer leuke dingen kunnen gaan doen met alle BSO kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hano  Gr. D 

Trey  gr. 5 

Lizzy  gr. 7 

Naam  Groep 

Melissa   gr. D 

Artemii  gr. 3 



Onderwijs 

 

Welkom terug 

Na lange tijd gesloten geweest te zijn, hebben we 

twee weken geleden onze deuren weer kunnen 

openen. Het was spannend, maar ook fijn. Wat een 

enthousiaste kinderen kwamen er binnen en wat 

hadden ze elkaar gemist. In het begin moesten we 

even wennen om met zoveel kinderen in de klas te 

zijn, en opnieuw rekening met elkaar te houden, op je 

beurt te moeten wachten, etc. Ondertussen zitten 

de routines er weer een beetje in en zijn de 

kinderen gewend. 

Nu mogen ze gaan genieten van een week 

voorjaarsvakantie en daarna gaan we met zijn allen 

weer volop naar school. 

 

Gecanceld 

Zoals u wellicht zult begrijpen gaan de 

koffieochtenden die in de kalender gepland staan 

voorlopig niet door. Zodra het weer kan en mag zullen 

we dit vermelden in de nieuwsbrief. 

 

In de kalender staan van 15 t/m 17 maart open 

gymlessen gepland voor de groepen 3 t/m 8. Ook 

deze gaan uiteraard niet door. 

 

Ondersteunende programma's  

In diverse media horen we de laatste tijd veel 

over leerachterstanden die kinderen zouden 

kunnen hebben opgelopen door de corona crisis. 

In het afgelopen jaar konden bepaalde doelen 

niet optimaal behandeld worden en eerder 

opgedane kennis is bij sommige kinderen 

weggezakt. Echter, er zijn ook veel kinderen die 

juist hebben geprofiteerd van de grotere 

zelfstandigheid en vrijheid in deze crisis en zij 

hebben zich hierdoor juist beter ontwikkeld. Het 

is per kind verschillend. Voor iedereen is de leercurve anders geweest, maar dit 

betekent niet dat kinderen niets geleerd hebben. Ze hebben ook juist veel 

andere vaardigheden geleerd. Kinderen zijn flexibel. 

  

Zoals u in Nieuwsbrief 3 heeft kunnen lezen, heeft 

het kabinet subsidie beschikbaar gesteld om kinderen 

te ondersteunen bij wie het thuisonderwijs tijdens de 

lockdown periode gezorgd heeft voor een achterstand 

in het leren en/of in de ontwikkeling. Wij hebben 

deze subsidie ontvangen en hebben ervoor gekozen 

om het geld in te zetten voor verschillende 

 



doelgroepen, op verschillende vakgebieden en met verschillende invullingen.  

Zo hebben wij een extern bureau ingehuurd voor een RT-programma (remedial 

teaching) na schooltijd voor rekenen. Ook komt 3 keer per week een RT-bureau 

dat voorschoolse RT verzorgd op de gebieden spelling, rekenen en begrijpend 

lezen. Tijdens, maar ook na schooltijd krijgen kleine groepjes kinderen extra 

ondersteuning van de onderwijsassistenten. Op de maandagmiddag zijn er extra 

gym/bewegingslessen, op woensdagmiddag verzorgen wij een uitdagend 

programma voor woordenschatontwikkeling en ten slotte hebben wij ook DOK 

ingehuurd voor leesbevordering en 

leesmotivatie. Zij gaan met de jongere 

kinderen interactief voorlezen en met de 

oudere kinderen theaterlezen. 

  

Alle leerkrachten hebben de afgelopen tijd 

goed gekeken naar de voortgang van de 

kinderen in hun groep op alle vakgebieden. 

Zij hebben gekeken welke kinderen wel een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken, zodat zij na wat extra ondersteuning weer 

aan kunnen sluiten bij het niveau dat goed bij hem/haar past.  

Misschien bent u al benaderd voor een of meerdere vormen van ondersteuning. 

Het kan ook zijn dat dit in de komende tijd nog komt. Mocht u zelf het idee 

hebben dat uw zoon/dochter ondersteuning kan gebruiken, geef dit dan aan bij 

de leerkracht van uw kind, dan kunnen we de mogelijkheden onderzoeken. 

 

 

Gezocht 

Groep B is op zoek naar een kinderstrijkplank voor in de 

poppenhoek. Wie heeft er een te leen of wie heeft er eentje 

thuis die uw kind niet meer gebruikt. 

 

We (gebouw RH 917) zijn op zoek naar wat 

grotere jongens en meisjes broeken (groter dan 

110/ 116) zodat we ook de kinderen die wat 

groter zijn na een ‘ ongelukje’  een schone broek kunnen 

aangeven.  

 

Groep D is op zoek naar duplo stenen en 

insteekpuzzels. Heeft u dit thuis en 

speelt uw kind er niet meer mee? Ruimt u 

graag op? Groep D is er blij mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schaatsen 

Vorige week vrijdag hebben de kinderen 

van groep 5 t/m 8 geschaatst op het ijs 

naast de school. Er waren schaatsen 

gehuurd en voor wie nog nooit geschaatst 

had waren er ook wat hulpmiddelen om te 

oefenen. Zelfs de klapstoelen uit het 

IB-gebouw deden dienst als hulpmiddel. 

Uiteraard was er ook Koek-en-zopie voor 

alle kinderen. De groepen die niet gingen 

schaatsen, hebben een bezoekje 

gebracht aan de schaatsende kinderen en 

heerlijk chocolademelk gedronken. De 

kinderen hebben ervan genoten. Het was 

een fantastische dag. 

 

 

 

 

 

 

 

Flyers 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u nog wat flyers 

met gratis activiteiten van Delft voor Elkaar en 

iedereen kan zich inschrijven voor de Kindertuinen. 

We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie en 

we zien iedereen weer op maandag 1 maart. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


