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Terugblik studiedagen 
Op 21 februari en 10 maart hebben alle 

kinderen genoten van een vrije dag en 

hadden alle leerkrachten een 

studiedag. Op 21 februari hebben we 

met team gekeken naar het nieuwe 

strategisch beleidsplan van SKOP, onze 

cito-resultaten geanalyseerd en hebben 

we een start gemaakt met ons eigen 

schoolplan voor 2023-2027. 

Op 10 maart zijn we aan de slag 

gegaan met de ontwikkeling van het 

team. We hebben gekeken naar elkaars 

kernkwaliteiten en karakters. Waar 

liggen onze sterke kanten en minder 

sterke kanten en hoe kunnen we elkaar versterken in onze samenwerking? Een 

conclusie van de dag was dat we een heel fijn team zijn met elkaar, waar ruimte is 

om te groeien en jezelf te ontwikkelen. 

 

 

Even voorstellen 

Vanaf deze week heeft u misschien een nieuw gezicht gezien bij ons op school. Juf 

Bibi Brand komt ons team versterken en staat vanaf 4 april elke dinsdag in groep 1-

2B. Juf Bibi is geen onbekende. Ze is een oud-leerlinge van de Johannesschool. 

Hieronder stelt ze zich kort aan u voor: 

Hoi! Mijn naam is Bibi Brand en ik ben 21 jaar oud. Vorig jaar ben 

ik afgestudeerd van de pabo in Rotterdam. Daarnaast heb ik ook 

mijn diploma tot vakleerkracht bewegingsonderwijs gehaald. Ik 

werk drie dagen in de week als gymleerkracht in Den Haag. 

Vanaf 4 april zal ik elke dinsdag voor groep 1/2B staan. Ik kijk 

ernaar uit om kennis te maken met de kinderen! 

Agenda 
Vrijdag 24 maart 

Vrijdagtheater groep 1 t/m 4 

27 t/m 31 maart 

Werkweek groep 8 

28-30-31 maart 

Kijkochtenden kleuters (8.30-9.30 uur) 

Donderdag 6 april  

Paasviering en paaslunch, 

continurooster tot 14.00 uur 

Vrijdag 7 april + maandag 10 april 

Goede Vrijdag/Pasen (vrij) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

Week van de lentekriebels 
Deze week was weer de jaarlijkse Week van de lentekriebels. In deze week krijgen 

de leerlingen van groep 1 t/m 8 bij ons op school lessen over weerbaarheid, relaties 

en seksualiteit uit de lesmethode Kriebels in je buik, passend bij de leeftijd en 

belevingswereld van de kinderen. De lessen dragen eraan bij dat kinderen een 

positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, 

relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook 

voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen. De basisschool kan in 

al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van 

rekening veel tijd door. Uit de methode kiezen leerkrachten zelf lessen die zij passend 

vinden bij hun groep en de leeftijd. Onderwerpen die de afgelopen week aan bod 

zijn gekomen zijn bijvoorbeeld: vriendschap, verliefdheid, zelfbeeld en grenzen 

aangeven. 

  

Groep 8 kreeg -naast de lessen uit de methode 

Kriebels in je buik- vorige week ook nog een 

les seksuele voorlichting 

van een jeugdverpleegkundige van 

jeugdgezondheidszorg (JGZ). Voor meer 

informatie over deze week kunt u kijken 

op www.weekvandelentekriebels.nl.   

 

Pasen 
Donderdag 6 april vieren we Pasen met de hele school. Naast het zoeken van eieren 

en een lekkere lunch is er deze dag van 10.30-11.30 uur een viering in de Joannes de 

Dooperkerk in het centrum. Tijdens deze speciale viering met het thema ‘Geef de 

wereld kleur’ worden er liedjes gezongen en verhalen en gedichten voorgelezen. U 

bent van harte uitgenodigd om naar de kerk te komen en bij de viering te komen 

kijken. De kinderen lopen met de leerkrachten heen en weer naar de kerk. 

 

Alle kinderen krijgen een pannenkoekenlunch en iedereen eet dus op school. Er zal 

hierover nog een oproep komen vanuit de leerkrachten voor pannenkoekenbakkers 

en stroop e.d. Leerlingen hoeven dus geen aparte lunch mee te nemen.  

Alle kinderen zijn deze dag al om 14 uur vrij. 

 

Wij zijn nog op zoek naar paastakken. Heeft u in de tuin misschien een kronkelwilg of 

katjes-wilg (o.i.d.) staan die nog gesnoeid moet worden? Wij zouden graag de 

paastakken gebruiken als aankleding in de klassen. 
 

Baby nieuws 
Hoera, er is babynieuws van wel twee juffen bij ons op school!  

Juf Sanne is op 31 januari bevallen van een zoon: Sem Felix Bergenhenegouwen.  
En ook juf Amber is bevallen op 23 februari van een dochter: Guusje Emilia 

Schuurmans. Wij wensen de kersverse ouders veel geluk!  

 

 

 

 
Sem Guusje 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/


 

Voorlezen 
Voorlezen is niet alleen ontzettend gezellig en 

leuk. Het speelt ook een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van een kind. Voorlezen heeft tal 

van positieve effecten op zowel de emotionele, 

cognitieve als sociale ontwikkeling van een kind. Hoe vroeger en regelmatiger 

kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Vanaf een leeftijd van 

drie maanden, kan je al samen met een baby in boeken kijken, zaken benoemen en 

prenten bekijken. 

 

- Voorlezen vergroot de woordenschat; 

- Voorlezen stimuleert de fantasie; 

- Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren; 

- Voorlezen daagt uit om zelf te lezen; 

- Voorlezen stimuleert het inleveringsvermogen; 

- Voorlezen vergroot de liefde voor boeken; 

- Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen; 

- Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook 

gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan. 

 

Probeer iedere dag 15 minuten voor te lezen. Voorlezen kan op ieder moment van 

de dag. Probeer wel hiervoor de rust te nemen en het liefst ook een rustige 

omgeving te kiezen. 

 
 



Vakanties schooljaar 2023-2024 
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is vastgesteld: 
Herfstvakantie   16 oktober t/m 20 oktober 2023  

Kerstvakantie   25 december t/m 5 januari 2024  

Voorjaarsvakantie   19 februari t/m 23 februari 2024  

Goede Vrijdag/Pasen  29 maart t/m 1 april 2024  

Meivakantie    29 april t/m 10 mei 2024  

Tweede pinksterdag  20 mei 2024  

Zomervakantie   15 juli t/m 23 augustus 2024  

 

Er zullen voor volgend schooljaar nog een aantal studiedagen/vrije (mid)dagen 

ingepland worden. Hierover zullen wij u zo snel als mogelijk informeren. 

 


