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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Aan alles is het te merken dat het voorjaar eraan komt. Hoewel we geen winterse omstandig-

heden hebben gehad. Het is bij mijn weten niet eerder voorgekomen dat we in de hele winter 

niet één keer zout hebben gestrooid of het pad sneeuwvrij hebben gemaakt. 

Aan de leerlingen is het ook te zien, dat de winter voorbij is. De opvallende hesjes ontbreken. 

Complimenten voor het trouw dragen hiervan. Het is inmiddels een goede gewoonte gewor-

den tussen Herfst- en Voorjaarsvakantie. 

 

Terugblik Projectweek/-projectavond 

We kunnen samen met de leerlingen terugzien op een mooie projectweek met een geweldig 

resultaat. De massale belangstelling van familie, vrienden, kennissen en zeker ook van de oud-

leerlingen hebben we erg gewaardeerd. We weten het aantal bezoekers niet, maar de opkomst 

was enorm. Bedankt! 

 

Studiedag personeel 

Het is goed om als personeel af en toe even stil te staan en goed na te denken wat we doen en 

hoe we verder gaan in ons onderwijs. In dit kalenderjaar hopen we de ICT-hardware te vervan-

gen. Vooraf willen we met het personeel van de vijf scholen goed nadenken over de inzet van 

ICT als ondersteunend middel in het onderwijs. We gebruiken de computer al jaren in ons on-

derwijs. Uitgevers van lesmethoden spelen daar ook op in. Het is dan wel belangrijk om als 

team te weten hoe we in de toekomst de computer wel of niet willen gebruiken in de klas. We 

hopen daarna een goede keuze te kunnen maken bij de aanschaf van de nieuwe ICT-materialen.  

Deze studiedag staat gepland op woensdag 13 mei 2020. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij. 

 

Halen en brengen van de kleuters 

Bij het halen en brengen van de kleuters is het een drukte van belang. Dat kan ook niet anders 

wanneer er rond de honderd kinderen gehaald en gebracht moeten worden. De buren weten 

dit en hebben doorgaans begrip en proberen op die tijden de straat zo weinig mogelijk te ge-

bruiken. Toch kan het een enkele keer voorkomen dat iemand van de buren onverwacht weg 



moet. Wilt u in dat geval goede medewerking verlenen door zoveel als mogelijk ruimte te ma-

ken? Alvast dank! 

 

Voordelig softwarepakket 
In de afgelopen weken krijgen we verschillende keren een vraag over het voordelig aanschaffen 
van het Office-pakket 2016 / 2019 als leerling van een basisschool. 
In bijna ieder gezin wordt gebruikt gemaakt van een computer. Het softwarepakket van Office 
(Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Acces, Publisher, Skype) wordt veel gebruikt. De school 
heeft een licentie voor eigen gebruik afgesloten voor dit pakket. Van deze overeenkomst kunnen 
onze gezinnen ook gebruik maken. Tegen een zeer voordelig tarief van enkele tientjes kan het 
complete pakket gekocht worden in plaats van een paar honderd euro. 
Om er gebruik van te maken, kunt u zich aanmelden bij www.schoolspot.nl Daarna kan het pak-
ket gekocht worden. De meeste computerleveranciers weten hier wel van en kunnen u daarbij 
helpen. 
Tegenwoordig staat er bij de aankoop dat het gaat om een 1-jarige licentie. Uit navraag blijkt dat 
dit formeel zo is, maar doorgaans de licentie wel langer doorloopt. En ook gewoon gebruikt kan 
worden tot de computer vraagt om een nieuwe licentiecode. 
 

Deze keer is er niet zoveel nieuws te vermelden. Het onderwijs mag z’n goede voortgang heb-

ben. Mochten er toch vragen of opmerkingen zijn, dan vernemen we dat graag. 

 

Alle genoemde data in de toekomst: Deo Volente! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het personeel, 
 
J. Kuijers 
 

MAANDOVERZICHT D.V. 

  

woensdag 11 maart 2020 Biddag voor gewas en arbeid – allen vrij 

week van 16 maart 2020 Wonderlijk gemaakt - 5 – groep 7a, 7b8b en 8a 

woensdag 18 maart 2020 Boomfeestdag – groep 8a en 8b 

vrijdag 20 maart 2020 rapport-2 mee 

dinsdag 31 maart 2020 Schriftelijk verkeersexamen – groep 7a en 7b 

maandag 6 april Praktisch verkeersexamen – groep 7a en 7b 

 

 

 

http://www.schoolspot.nl/

