
   

 

 

 

 

Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Week 15 t/m 17 (12 april t/m 30 april): Sterken 
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop geven. Het 
positieve naar boven halen. 
Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring). 
Week 19 t/m 21 (10 mei t/m 28 mei): Vasthouden 
Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een persoon 

vasthouden. In een verhaal, in een feest, in rituelen of in gedrag. 
Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren, je leven veranderen, je laten dopen, alles 
samen delen (Handelingen 2). 
 
Volgende ZendMASter op 20 mei! De nieuwsbrief lijkt wel een maandbrief geworden!?! 
Door de meivakantie en Hemelvaartsdweekend zal de volgende nieuwsbrief later 
verschijnen. Als u twijfelt over de verschijningsdagen of andere data, dan verwijzen wij u  
graag naar onze Jaarbijlage waarin de jaarkalender achterin staat. 

   
18-04 Sunniva gr.5B    30-04 Karlijn  gr.8 
18-04 Guus  gr.5B    02-05 Saar  gr.1/2B 
18-04 Olivier  gr.3    02-05 Merlijn      gr.4 
19-04 Dewi  gr.6    03-05 Nore  gr.7 
19-04 Coen  gr.8    06-05 Berge  gr.7 
20-04 Noor  gr.8    08-05 Robin  gr.3 
20-04 Lilija  gr.6    09-05 Naud  gr.5A 
22-04 Niels  gr.8    14-05 Jente  gr.3 
28-04 Gunnar gr.5A    15-05 Jennieke gr. 4 
 

19 april Verkeersexamen groepen 7 & 8 
20-22 april Eind cito groep 8 
23 april Speelgoedochtend groepen ½ 
23 april Koningsspelen 
24 april t/m 9 mei Meivakantie 
12 mei Grote Rekendag 
13-16 mei Hemelvaartsweekend (vakantie) 
17 mei t/m 4 juni Toetsweken 
20 mei ZendMASter 16 
21 mei Margedag groepen 1-8 
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Tot ziens! Voor de meivakantie zwaaien wij Laurien, Dave en Dewi uit. De reden van hun 
vertrek is dat zij zijn verhuist naar een nieuw thuis. Wij wensen jullie een goede tijd in jullie 
nieuwe thuis en blijven natuurlijk graag op de hoogte over hoe het verder met jullie gaat! 
Damian maakt zijn 8e jaar wel hier in groep 8 af, en daar zijn we heel blij mee! Beste 
Laurien, Dave en Dewi wij hopen echt te kunnen zeggen: Tot ziens, wat een MAS-ster ben je 
niet voor even een MAS-ster blijf je héél je leven! 
 
Grote Rekendag: Zoals eerder vermeld is de Grote Rekendag bij ons op 
school verplaatst naar woensdag 12 mei! Het thema van de Grote 
Rekendag is: de Grote rekenreis! Tijdens de Grote Rekendag gaan de 
kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzichten op 
waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens 

heel leuk!                         
 
Tweede toetsperiode: Door de tweede Lockdown hebben wij er voor gekozen de eerste 
toetsperiode een paar weken te verschuiven, zodat de kinderen eerst tijd hadden om te 
wennen aan het weer samen naar school gaan. Dit is ook de oorzaak dat de tweede periode 
vrij snel na de eerste periode komt. Deze periode is echter niet naar achteren te schuiven in 
verband met alle gesprekken en analyses die hierna voor het einde van het schooljaar nog 
volgen. Wij zijn ons hier zeker van bewust. De tweede toetsperiode vindt plaats in week 20, 
21 en 22 
 
Stukje vanuit de BSO.  
Ons thema Erop Uit is begonnen, maar het weer valt in het 
begin van de week nog een beetje tegen. Maar het wordt 
warmer en met de meivakantie in zicht, bereiden we ons voor. 
Zoals in de vorige Zendmaster stond, zijn we begonnen met 
zaaien in bakken voor de schoolmoestuin. 

 

TEGELS ERUIT, GROEN ERIN, is dan ook het motto. De zaadjes beginnen zich goed te 
ontkiemen. Met de schoolmoestuin als eigen plek, kunnen de kinderen straks naar hartenlust 
graven, harken, planten en aan het eind natuurlijk proeven van de geoogste plantjes.  
Voor de schoolmoestuin zijn we op zoek naar AH-MOESTUINMAATJES, wie spaart er met 
ons mee? Ook is ander zaaigoed zeer welkom, dus heeft u thuis nog zakjes zaadjes liggen, 
dat wij voor de schoolmoestuin mogen gebruiken, de kinderen zijn er erg blij mee!  
Geef ze mee aan uw kind, zodat zij het op de BSO of bij de leerkracht kunnen afgeven. 
 
Groeten van het BSO team. 
 
 

 



 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


