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Elke dag anders! 

We zijn blij dat de school weer gewoon open 

is en we elke dag tot nog toe konden 

lesgeven. Dat het ook anders kan, weten we. 

En het blijft soms snel organiseren, omdat 

bijvoorbeeld soms een juf of meester weg 

moet voor een test bij zichzelf of iemand uit 

het gezin. We beginnen daarom met een paar 

opmerkingen hierover. 

Is uw kind verkouden of snotterig, dan mag 

hij of zij niet naar school. Kinderen kunnen 

Corona hebben zonder al teveel klachten. 

Soms zelfs helemaal niks. Twijfelt u of uw kind 

naar school kan? Vraag het na bij de 

leerkracht via Parro of bij mij via mail. Het is 

beter om een keer extra te vragen dan dat we 

u bellen om uw kind weer op te halen. 

Wat echt heel erg belangrijk is, is dat u als 

ouders voor ons bereikbaar bent. En dat u 

snel kunt schakelen: bij bericht van een 

besmetting moet er opeens opvang zijn 

thuis. Dat kan van het ene op het andere 

moment nodig zijn. We vragen u om dit alvast 

goed door te denken en te organiseren. Bij 

quarantaine van een groep mogen wij geen 

noodopvang aanbieden op school. 

We hopen net als iedereen dat de 

maatregelen nu helpen zodat we snel terug 

kunnen naar een normale situatie. 

Pasen 

We willen de dagen voor het Paasfeest 

beginnen met een Paaslunch op school op 

donderdag 1 april. De middag staat in het 

teken van samen in de eigen klas iets doen 

met het thema uit Trefwoord. 

“Liefhebben”. 

 In deze tijd is het 

goed en fijn om 

daar extra 

aandacht aan te 

besteden. Wat 

vaker zeggen: 

dank je wel dat je 

dat voor mij doet, fijn dat je er bent, kijk dat is 

voor jou, ik hou van je! 

Voor de lunch moeten de kinderen hun eigen 

bord, beker, mes en vork meenemen naar 

school. Wilt u hier voor de kinderen in groep 1 

en 2 de naam opzetten? Verder wordt er door 

school voor de lunch gezorgd en hoeven de 

kinderen dat deze dag niet mee te nemen. 

Geeft u wel eten en drinken mee voor in de 

ochtend? 

We hopen op een gezellige lunch en vinden 

het leuk dat we weer iets samen kunnen 

doen. Voor het verdelen van het eten hebben 

we maatregelen genomen, zodat dit op een 

Corona-veilige manier gebeurt. 

Het Paasweekend is een lang weekend, de 

kinderen hebben vrij van vrijdag tot en met 

maandag. 

Rots en Water 

Misschien heeft uw kind er iets over verteld: 

we hebben ‘Rots en Water’ gehad. Wat is dat 

eigenlijk voor een les, waarom geven we die? 

Juf Nicole is opgeleid om in alle groepen deze 

les te geven. Daar ervaar je, daar denk je over 

en daar oefen je met sterk zijn, opkomen voor 

jezelf, samen spelen, meebewegen met de 

ander. De rots is sterk, het water beweegt 

mee en zoekt zijn weg. Als kind en volwassene 

heb je altijd de keuze en het helpt om dat te 
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oefenen en te weten. Wat leer je bij deze 

lessen? 

• stevig staan, centreren, gronden en rustig 
ademhalen, 

• het leren lezen van lichaamstaal,  
• het herkennen en aangeven van eigen 

grenzen en die van anderen,  
• kiezen voor jezelf en je (desnoods) 

afsluiten van groepsdruk (de 
Rotskwaliteit), 

• je verplaatsen in de ander, vriendschap en 
verbondenheid (de Waterkwaliteit),  

• zelfvertrouwen, 
• zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag 

en het effect daarvan op anderen),  
• zelfbeheersing. 
 

De lessen vragen concentratie en inzet, 
werken aan jezelf gaat niet vanzelf! Maar het 
zijn zeker ook lessen waar plezier is, waar 
gelachen wordt en waar de groep ook sterker 
van wordt. De lessen worden buiten of in de 
gymzaal gegeven. 
 

 

 

 

 

Volgt u ons al op Instagram? 

Hoe meer volgers, hoe meer mensen onze 

school gaan zien. En dat willen we graag. 

Want in het afgelopen jaar hebben wij onze 

school nog veel beter gemaakt. Nieuwe 

ouders die de school bezichtigen zeggen 

regelmatig: “ Wat een rust, wat een mooie 

werkwijze met die kleine groepen.” Dat willen 

we graag aan iedereen in de wijk laten zien. 

Helpt u mee daarbij? 

 

Regel van de maand 

Een schone en nette school: daar zorgen we 

graag samen voor. Kinderen net zo goed als 

de meesters en juffen. De kinderen van groep 

7 en 8 maakten daar een prachtig filmpje 

voor. In alle groepen is die bekeken en 

besproken. Ook hiervan ziet u meer op ons 

Instagram account en natuurlijk op Parro. 
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