
 

                                             

 
 

 

Andere baan 

Juf Joanne heeft vanaf 1 mei een andere baan. De kinderen en wij gaan haar erg missen maar we 
wensen haar veel succes en plezier op haar nieuwe plek. Vrijdag 23 april zal de laatste dag zijn dat 
Juf Joanne op school is. 
Gelukkig hebben we een goede oplossing gevonden door intern wat te schuiven. Dit betekent dat 
het er voor groep 5/6 aan de Celebesstraat er zo uit gaat zien: 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Juf Jacquelien Juf Jacquelien 
of juf Natasja 

juf Natasja juf Natasja juf Natasja 

Dit heeft ook gevolgen voor groep 3 en 4 en 7 aan de Rosensteinlaan 
In groep 3 en 4 komt op donderdag en vrijdag juf Maaike de andere dagen blijft juf Lianne voor de 
groep, in groep 7 staat op maandag dinsdag en woensdag juf Maaike voor de groep en op 
donderdag en vrijdag juf Jacquelien. 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 23 april gaan we op school meedoen met de Koningsspelen. Dit moet allemaal corona-proof 
georganiseerd en gevierd worden en daar zijn we druk mee bezig. U krijgt nog informatie over de 
invulling van die dag. 
Daarna hebben we twee weken meivakantie! De kinderen zijn vrij van 24 april tot en met 9 mei. 
 
Vraag juf Vivian 
Afgelopen half jaar heb ik mijn eindstage gelopen op de Kleine Wereld aan de Rosensteinlaan. Nu 
ben ik bezig met mijn bachelorwerkstuk van de Academische Pabo. Samen met 4 andere studenten 
doe ik onderzoek naar de kwaliteit van de opvoedingsomgeving van kinderen. Wij zijn op zoek naar 
ouders en ouder-kind paren die mee willen doen. 
Wij zouden het heel fijn vinden als u wilt meewerken aan het onderzoek! Dit kan door de 
oudervragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 5 tot 10 minuten en is anoniem. Wanneer u een 
kind in de leeftijd 10 t/m 18 jaar heeft zou het heel fijn zijn als uw kind de kindvragenlijst zoveel 
mogelijk zelfstandig kan invullen. 
 
Oudervragenlijst: 
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3lzc7TABuW7BAmq   
Kindvragenlijst: 
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6XOiUNjM2qDtbNQ 
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Kinderfiets aanvragen via de brugfunctionaris 
Juf Simone heeft in het verleden voor verschillende kinderen een andere fiets kunnen regelen. 
Helaas was dit de afgelopen periode niet mogelijk omdat Stichting Leergeld geen fietsen meer had 
voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Gelukkig is er nu een mogelijkheid gekomen om fietsen aan 
te vragen via Stichting Kinderhulp. Heeft uw kind dringend een fiets nodig of wordt de huidige fiets 
echt te klein? En zit u daarnaast in de bijstand of komt u rond van een minimum inkomen? Vraag 
gerust even aan juf Simone of uw kind in aanmerking komt voor een andere fiets. U kunt haar op het 
plein aanspreken of even een whattsapp bericht sturen op 06-83418081. 
 
Bent u nieuwsgierig naar het werk van juf Simone als brugfunctionaris? De gemeente Groningen 
heeft een film gemaakt over de brugfunctionaris in de stad Groningen. Deze kunt u openen door de 
klikken op de link: https://vimeo.com/529379904/6efaf9738f 
 

Nieuws uit groep 5 & 6 van de Celebesstraat 

De kinderen uit groep 5 & 6 van de Celebesstraat hebben zelf een stukje geschreven voor in de 

nieuwsbrief. Maruti, Mulki en Cedric vertellen graag iets over het koken op school, hoe het in de klas 

gaat en het paasfeest van 1 april.   

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/529379904/6efaf9738f


                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 1/2 van de Celebesstraat 

Vorige week hebben we het thema Lente afgerond. We hebben veel geleerd over de natuur in de 
lente. Hoe zien de bomen eruit? Welke bloemen komen op en welke diertjes zien we weer? Allemaal 
vragen waarop de kinderen nu antwoord hebben.  
Daarnaast zijn we begonnen met schrijfdans. De kinderen maken op muziek een tekening. Vaak is dit 
met twee handen tegelijk. We oefenen hiermee de motoriek. Dit keer hebben we mooie tulpen 
gemaakt.  
 

 
 
 
 



                                             

 
 

Ook hebben we Pasen gevierd. We luisterden naar het verhaal van Jezus. Maakten samen een 

Palmpasenstok en hebben natuurlijk wat eitjes gezocht. Daarna gingen we samen met de peuters 

van juf Joke gezellig lunchen.  

 
 

 

Vakantierooster en margedagen 2020-2021 voor ouders en kinderen 

Meivakantie  24 april tot en met 9 mei 2021 

Hemelvaart 13 en 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 

Margedag  16 juni 2021 

Zomervakantie  10 juli tot en met 22 augustus 2021 

  

 

 


