
 

                                             

 
 

 

Weer beginnen 

Na lekker twee weken vakantie beginnen we met een korte week. Drie dagen en dan is het 
Hemelvaart en zijn de kinderen donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei vrij. Maandag 17 mei gaan we 
weer naar school en dan gaan we beginnen met het afnemen van de Cito. Het afgelopen jaar is het 
allemaal anders gelopen in verband met de lock down en nu gaan we kijken wat de kinderen geleerd 
hebben en hoe ze ervoor staan. Dat hebben we ook al gedaan toen de scholen weer begonnen en 
naar aanleiding van de uitkomsten hebben we onze lessen aangepast en de kinderen zo goed 
mogelijk begeleid. We hopen dit terug te zien in de scores en de vorderingen van de kinderen. 
We hebben nog een lang weekend in mei: 24 mei is het Tweede Pinksterdag en zijn de leerlingen 
vrij. 
 
Groep 3/4 Celebesstraat 

Groep 3/4 aan de Celebesstraat heeft de afgelopen weken heel hard gewerkt in de schooltuintjes die 
op het plein staan. Ze moesten eerst voornamelijk het onkruid uit de tuin halen, want dit willen we 
natuurlijk niet tussen de gezaaide plantjes. Als het weer lekkerder weer is, wordt er eerst wortel en 
radijs geplant. Hopelijk wordt het een lekkere oogst!  

         

Groep 3 heeft daarnaast helemaal de smaak te pakken van het online leren. Ze lezen iedere 
dinsdagmiddag met een leesmaatje van de ABN AMRO-bank. De leesmaatjes hebben een functie bij 
de bank en wilden graag kinderen ondersteunen. De maatjes zijn erg aardig en er wordt heel leuk 
samen gelezen.  

 

 



 

                                             

 
 

Groep 3/4 Rosensteinlaan 

Ook groep 3 van de Rosensteinlaan is gestart met het ABN AMRO-maatjeslezenproject. Elke 
woensdag lezen (en kletsen) de kinderen met iemand uit het bedrijfsleven. Er wordt goed en veel 
gelezen en ook de maatjes vinden het lezen ontzettend leuk met de kinderen. Hieronder kunt u 
lezen wat Serena en Dwaynelo uit groep 3 ervan vinden.  

 

   

 

   

 

 

Er zijn een aantal kinderen in groep 3/ 4 aan de Rosensteinlaan die voor de eerste keer meedoen aan 
de Ramadan. Dat is erg knap, maar af en toe ook best wel zwaar als je de hele dag naar school moet. 
Mounir uit groep 4 schrijft hieronder hoe hij het ervaart:  



 

                                             

 
 

 

Op vrijdag 23 april hebben we in groep 3/ 4 afscheid genomen van juf Natasja. Gelukkig blijft ze wel 
op de Kleine Wereld werken, maar helaas niet meer bij ons in de klas. Dat vinden we erg jammer. 
Gelukkig krijgen we er wel weer een hele leuke en lieve juf voor terug: juf Maaike. Welkom juf 
Maaike in groep 3/ 4!  

Vanuit de brugfunctionaris: 

 



 

                                             

 
 

Heeft uw kind door de coronacrisis ook niet kunnen sporten? En heeft u zelf onvoldoende geld om 
een sport en/of sportkleding voor uw kind te betalen? Juf Simone, onze brugfunctionaris, kan u 
helpen. Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur of via Stichting Leergeld kan zij een sport, muziekles 
en/of zwemles voor uw kind regelen. Spreek juf Simone gerust aan op het schoolplein of bel of app 
haar op telefoonnummer 06-83418081. 

 

 

Vakantierooster en margedagen 2020-2021 voor ouders en kinderen 

Hemelvaart 13 en 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 

Margedag  16 juni 2021 

Zomervakantie  10 juli tot en met 22 augustus 2021 

  

 

 


