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Beleven van onze planeet 

Binnen ons project Beleven van onze planeet zijn er verschillende doe-activiteiten. Zo 

gaan de groepen 5 en 6 naar de sluis aan de noordkant van Peelo waar zij uitleg krijgen 

over het hoe, waarom en de werking van de sluis. Een heel interessant uitje dat ook nog 

vlakbij is.  

Wist u trouwens dat er ook wekelijks opgeruimd wordt rondom de school door een 

groep?  Zij doen dit met de groepsleerkracht en onze conciërge. Zo leren we de kinderen 

bewust om te gaan met onze planeet en met afval.  
 

Opvang open of gesloten? 
De vakanties voor onderwijs en de peutergroepen lopen niet helemaal 

hetzelfde. Dat had u vast al wel eerder gezien? Toch merken we dat er 

wat verwarring is rondom de Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, dus 

hopen we hieronder wat meer duidelijkheid te geven; 
 

Onderwijs (groepen 1 t/m 8): 

Paasvakantie: vrijdag 7 april t/m maandag 10 april. Let op: dinsdag 11 april- studiedag 

team, dus kinderen ook nog vrij. 

Vrijdag 21 april: Koningsspelen – kinderen om 12 uur vrij 

Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 
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Hemelvaartsvakantie: 18 en 19 mei 

Pinkstervakantie: 29 mei 

Opvang (ook peutergroepen):  
Goede vrijdag 7 april open 

2e Paasdag maandag 10 april gesloten 

20 april KDV om 17.00 u gesloten i.v.m. personeelsuitje 

Hemelvaart donderdag 18 mei gesloten, vrijdag 19 mei open,  

2e Pinksterdag maandag 29 mei gesloten 

Godsdienstige vorming 
Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 

Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven 

in eigentijdse, kindgerichte taal. 

Zo af en toe staat een verhaal dat we aan de kinderen willen 

vertellen niet in de Prentenbijbel en maken we gebruik van andere 

kinderbijbels. Deze week wordt er een verhaal gelezen uit de 

Vertelbijbel dat gaat over “De grote optocht”. Twee vrienden van 

Jezus gingen een ezel lenen. Toen ze terugkwamen bij Jezus, ging 

Hij erop zitten. Zo gingen Hij en zijn vrienden Jeruzalem binnen. Onderweg legden veel 

mensen hun kleren en palmtakken op de grond. Ze riepen; hosanna voor de Koning! 

 

Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. 

Deze week: Blijf je bij mij? Petrus zegt dat hij altijd bij Jezus wil 

blijven. Maar Jezus vertelt hem dat hij drie keer zal doen alsof hij 

Jezus niet ket, nog voordat de haan kraait. Later die avond wordt 

Jezus gearresteerd en naar het huis van de hogepriester gebracht. 

Terwijl hij wordt ondervraagd, vraagt buiten iemand aan Petrus of hij 

een vriend van Jezus is. Hij ontkent drie keer en hoort een haan kraaien. Bijbel: 

Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27. 

 

Positive Behaviour Support 
Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. Voor 

lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van hen 

verwacht wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen en wordt 

goed gedrag aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal. 

Hiernaast kunt u de regel lezen. 

In ons Kindcentrum wordt hard gewerkt. Soms mag je hierbij 

overleggen maar ook is er tijd om zelf stil aan het werk te gaan. De 

leerkracht geeft per les vaak het stemniveau aan. In de hal, gangen 

en op de leerpleinen van de groepen 3 t/m 8 mag ’s morgens stil 

gewekt worden, daarna is er ook tijd om te overleggen of om samen 

te oefenen. Bij de kleuters mag er op het leerplein veel overlegd worden tijdens de 

speelmomenten. Elke tijd en ruimte kent zijn eigen afspraken over stemvolumes. 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

 

Verloren 

Hannah Mulder is afgelopen zondag 2 kettinkjes verloren op het schoolplein. Het gaat om 

een ketting met een oneindigheidssymbool en om een ketting met een engeltje en haar 

geboortedatum. Wie ze vindt, graag afgeven bij de conciërge/administratie. Alvast 

bedankt! 
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De Grote Rekendag 
Op woensdag 29 maart 2023 vindt de jaarlijkse 

Grote Rekendag plaats. Het onderwerp van dit 

jaar is: De afvalparade. Dit onderwerp sluit aan 

bij ons huidige Jeelo thema ‘beleven van onze 

planeet'. Deze ochtend gaan we aan de slag met 

rekenen met uitdagende reken-

wiskundeonderwerpen, deze keer rond het 

maken van afval, maar ook het weer verwerken, 

hergebruiken en verminderen van afval. 

Daarnaast wordt er op een creatieve manier iets moois gemaakt van afval. En steeds: 

met veel aandacht voor de rekenvaardigheden.  
 
Voor deze ochtend zijn wij op zoek naar veel kosteloos materiaal en daar hebben wij uw 

hulp voor nodig. Wilt u voor ons de volgende spullen verzamelen en SCHOON 

inleveren bij de leerkracht van uw kind? 
- Kranten 
- Tijdschriften 
- Dozen 
- Deksels van dozen met opstaande  

  randen 
- Eierdozen  
- Lege luciferdoosjes 
- Wc-rollen 
- Keukenrollen 
- Lege siroopflessen 
- Plastic containers (van bijvoorbeeld  

   melk) 
- Lege drinkpakjes 200-250 ml 
- Lege sap-, yoghurt en melkpakken  

  van 1 liter of meer 
- Kleine (drink)flesjes 
- Plastic flessen 
- Plastic bakjes (champignons!, boter,  

   fruit, etc.) 
- Bekertjes (drinkbekertjes, crème  

   fraise, etc.) 
- Doppen (van drinkpakken, flessen) 
- Blikjes 
- Kurken 
- Chipszakjes 
- Oude cd's 
- Wol 
- Stof 
 

Alvast bedankt voor het helpen 

verzamelen! 
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