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Beste ouders, verzorgers, 
 

Op het moment van schrijven is het 1 april in de middag…en dat het 1april is hebben 

we geweten! Leerkrachten die elkaar voor de gek hielden, kinderen die niet konden 

stoppen op deze ‘grapjesdag’ en zelfs een ouder die ons werkelijk voor de gek hield! 

Natuurlijk volop lol en fijn om zo ontspannen de Paasdagen in te gaan. 

Ondanks dat er geen Paaslunch voor elkaar kon worden gemaakt, hebben we het 

alternatief als succesvol ervaren. Een eitje versieren voor de ander; de resultaten 

waren divers en vooral….lekker!  

Onze conciërge juf Jolanda verzorgde de Paaslunch en deed dat graag. Er werd 

volop gesmikkeld in alle groepen. Gelukkig hebben we allen zo het Paasgevoel 

gekregen en ook het prachtige weer hielp mee in deze beleving. In de middag is er 

door de OB en MB gespeeld bij de Needse berg.  

Op Klasbord vindt u weer volop foto’s van alle groepen.  

Organisatie perikelen komend schooljaar 

Via de Nieuwsbrieven wil ik u een beetje meenemen in wat er gedurende het jaar 

binnen onderwijsland gebeurt, naast het les geven. Na alle testen, toetsen, nieuwe 

plannen maken, komt de tijd in het onderwijsjaar om verder te kijken. Hoe 

organiseren we komend jaar? Welke groepen kunnen we maken en wie gaat de 

leerkracht zijn? Dit wordt allemaal ook met de MR besproken zodat de ouders mee 

kunnen kijken. 

Ondertussen zijn er alweer 5 aanmeldingen binnen van nieuwe leerlingen. Zij zullen 

komend schooljaar starten in groep 1! Dat is top natuurlijk! 

Verder hopen we vooral dat Corona buiten onze school blijft en tot nu toe…gaat dit 

goed! Met z’n allen; u en wij , blijven we alert en volgen we de regels.  

Helaas kunnen we door de corona dit jaar weinig uitstapjes doen, we hebben 

musea bezoeken moeten afzeggen en nu we richting het einde van het schooljaar 

gaan, hopen we dat de kampen wel doorgang kunnen vinden. We wachten het 

af… 

Muurtjes schoolplein 

Op ons schoolplein zijn ooit muurtjes gemetseld. Prachtig, maar erg poreus. Nu blijkt 

dat deze muurtjes blijven afbrokkelen. Grote stukken steen komen eraf en er 

ontstaan scherpe hoeken. 



Dat is zonde maar vooral ook gevaarlijk! 

Kortom, er moet wat gebeuren…Maar wat is nu de beste en goedkoopste 

oplossing? Want geld voor dit soort onderhoud op het plein is er nauwelijks. We willen 

werken met school naar meer buiten onderwijs, dat vraagt ook om beter onderhoud 

van het plein.  

Bij deze doe ik de oproep aan een groep ouders die zich wellicht willen inzetten om 

ons plein te renoveren? Om te kijken naar (ook financiële)mogelijkheden om ons 

plein veilig te maken. Maar ook om ons plein zo in te richten dat we nog meer buiten 

onderwijs kunnen geven. Natuurlijk in samenwerking met het team. 

 

Alvast een ideetje… 

Kunstweek 

Het museum kunnen we nu niet bezoeken, wel gaan we een week rondom kunst 

inrichten. Iedere bouw krijgt lessen over een (bekende) kunstenaar en zal zelf kunst 

gaan maken. 

Dit alles gebeurt in week 15, vanaf 12 april. Houdt u Klasbord in de gaten? 

Koningsspelen 

Op 23 april houden we de Koningsspelen op school. Zoals u weet gaan we de 

ochtend vullen met leuke sportieve spelen en de middag willen we graag een 

Vossenjacht lopen. We zijn nog op zoek naar wat vossen! Wilt u? Kunt u? Dan erg 

graag een mailtje naar elona@oponoa.nl 

De vossenjacht is altijd een succes! Wel hopen op goed weer       

De meivakantie 

De meivakantie start op 24 april en op 10 mei mogen we de kinderen weer op 

school verwelkomen! 

Hele fijne Paasdagen gewenst! 
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