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Agenda 
14 maart Stakingsdag; de school is gesloten 

30 maart Goede Vrijdag 

2 april 2e Paasdag 

9, 10 en 11 april Kamp groep 8 

17, 18 en 19 april Cito eind toets groep 8 

20 april Koningsontbijt en Koningsspelen 

27 april Koningsdag; iedereen is vrij 

30 april t/m 1 mei Meivakantie  

 
Sprookjesboek groep 1/2A 
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het sprookjesboek van groep 1/2A.  

Ze hebben het verhaal zelf helemaal bedacht en getekend. 

In de voorjaarsvakantie heeft de moeder van juf Els alle bladzijden, inclusief de kaft, tot een 

echt boek gebonden. Het is heel mooi geworden en de kinderen en juf Els zijn heel trots op 

het boek. Er bestaat natuurlijk maar 1 exemplaar van het boek. U kunt het boek daarom 

even in de klas inkijken. 

 

 
 

Staking woensdag 14 maart  
Woensdag 14 maart wordt de landelijke staking van het primair onderwijs hervat. Op deze 

dag doen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland mee. De Architect is op deze dag 

gesloten. Op 23 februari en heeft u via Mijnschoolinfo een brief ontvangen over deze 

straking. 
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Ziekmelden via MSI of bellen 
Als uw zoon of dochter ziek is, kunt u op 2 manieren dat doorgeven aan school. U kunt via 

MijnSchoolInfo de ziekmelding doorgeven of naar school bellen. Mocht u niemand aan de 

telefoon krijgen, dan kunt u de voicemail inspreken. Deze wordt dagelijks afgeluisterd. 

 

Klasbord 
We vinden het als school belangrijk om u op de hoogte te 

houden van de activiteiten die plaats vinden in de groep van 

uw kind. Sinds kort is er een handige app; Klasbord. 

 

Wat is Klasbord?  

Klasbord is een gratis social mediatool voor scholen, waarmee 

het mogelijk is om ouders op een makkelijke, veilige en directe 

manier op de hoogte te stellen van activiteiten in de klas. Zo 

kan de leerkracht een foto delen van een leuke activiteit in de klas, een tekstbericht sturen, 

of bijvoorbeeld een oproep plaatsen. Klasbord is bedoeld om u extra te informeren. Het wordt 

dus geen vervanging van Mijnschoolinfo. 

 

Veilig & gesloten  

Klasbord is een afgesloten en veilige omgeving. Alleen de ouders rondom de klas krijgen 

toegang tot de geplaatste berichten. De leerkracht heeft hierbij de volledige controle.  

 

Bent u benieuwd hoe Klasbord werkt? Bekijk het filmpje met uitleg op: 

http://www.klasbord.nl 

 

Binnenkort ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging met een omschrijving hoe de klas 

gevolgd kan worden. Hierin staat ook de unieke klascode die nodig is om bij de groep aan te 

sluiten.  

 

Toestemming i.v.m. privacy  

Hoewel Klasbord een afgesloten omgeving is, kan het zijn dat u bezwaar heeft om foto’s van 

uw kind te delen. Geef dit dan aan bij de leerkracht van uw kind. Deze zal hier uiteraard 

rekening mee houden bij het plaatsen van berichten. Mocht u dit niet gemeld hebben, dan 

gaan wij er vanuit dat u toestemming geeft om de foto’s en berichten te delen. 

 

TSO 
Aanmelden via MSI 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw kind via Mijnschoolinfo  opgeeft voor de 

overblijf. Dit kan bij het tabblad ‘Overblijvers’. Daar selecteert u de datum, groep en de naam 

van uw kind. Dit geeft ons een duidelijker beeld hoeveel kinderen aanwezig zullen zijn. 

 

  

http://www.klasbord.nl/


  

   

NIEUWSBRIEF 
Editie 12  jaargang 6, 9 maart 2018 
 

 

Avondvierdaagse 
Binnenkort is het weer tijd voor de avondvierdaagse!  

Dit jaar zal dat zijn van dinsdag 15 t/m vrijdag 18 mei. 

De volgende data kan er ingeschreven worden voor de 5 en 10 km: 

 

 Vrijdag 16 maart  8.20-8.30 uur en 14.45-15.00 uur 

 Woensdag 21 maart  8.20-8.30 uur en 11.45-12.00 uur 

 Donderdag 22 maart  8.20-8.30 uur en 14.45-15.00 uur 

 Dinsdag 27 maart  8.20-8.30 uur en 14.45-15.00 uur 

 Donderdag 29 maart  8.20-8.30 uur en 14.45-15.00 uur 

 

De kosten bedragen € 5,- per deelnemer. Dit is inclusief een versnapering in de pauze en 

natuurlijk de medaille! 

 

Het is mogelijk om je in te schrijven voor de 10 km vanaf groep 5. Alleen bij genoeg 

aanmeldingen zal de 10 km doorgaan. 

Kinderen tot en met groep 6 lopen onder begeleiding van een volwassene. Kinderen uit groep 

7 en 8 mogen zelfstandig meelopen. 

 

“Goed gedaan” les 10 
Thema 10 van “Goed gedaan” is ‘Wat denk 

ik?’ 

Wanneer je bang, verdrietig of boos bent, kun je 

je gevoel niet zomaar veranderen. Maar de 

negatieve gedachten die je dan hebt, kun je wél 

leren sturen. Door positief te denken en 

oplossingen te zoeken voel je je rustiger en 

sterker. 

 

• Alles heeft leuke en niet-leuke kanten. Je voelt 

je fijner als je goed op de leuke kanten let. 

• Als er iets misgaat, schrik je en word je vaak 

bang, boos of verdrietig. Dat is heel gewoon. 

• Gelukkig kun je jezelf ook weer kalmeren door 

tegen jezelf te zeggen: ‘Kalm, het komt wel 

goed!’ 

• Als je weer rustig bent, kun je een slim plan 

bedenken.  

 

Tips voor thuis 

 Begrijp uw kinds schrik als er iets misgaat, 

maar laat hem niet doorschieten in zijn 

boosheid, angst of verdriet. Help hem rustig 

worden en ‘een slim plan’ bedenken. 

 Zeg ‘denk eens positief!’ wanneer uw kind 

moppert over kleine dingen of twijfelt aan zijn 

eigen kunnen. 

 Geef zelf het goede voorbeeld wat betreft 

positief denken en oplossingen zoeken. 

Kinderen leren ontzettend veel van 

voorbeeldgedrag van hun ouders! 
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