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En weer door…  
Gelukkig mochten we 6 weken geleden weer open en ik 
hoop ook heel erg dat we de deuren niet meer hoeven 
te sluiten. Wel brengt ook de huidige situatie de nodige 
zorgen met zich mee. Niet alleen de zorg of er 
personeelsleden, ouders of leerlingen besmet raken, 
maar ook de consequenties van het huidige 
snotneusbeleid zijn voelbaar in de school. Als er een 
verkoudheidje rondgaat, dan missen we zo maar een 
kwart van een groep. En dat is lastig voor de voortgang 
van het onderwijs, maar ook voor u als ouder. Kortom, 
er is genoeg om ons zorgen over te maken. Voor zover 
we het met elkaar kunnen overzien gaan de kinderen 
over het algemeen gelukkig heel ontspannen met de 
situatie om. Merkt u thuis wel dat er spanningen 
ontstaan schroom dan vooral niet om contact op te 
nemen met de leerkracht van uw kind. 
 
Ondanks de zorgen is het heel fijn om te zien dat we er 
met elkaar ook weer de schouders onder zetten. Met de 
nodige aanpassingen proberen we het onderwijs zo 
optimaal mogelijk vorm te geven. Ondanks alle 
aanpassingen, zorgen we voor een goede balans tussen 
in- en ontspanning. Klik hieronder voor een kleine 
fotocompilatie van de afgelopen week.  
 
 
 
 
 
 

 
Rapporten 
De afgelopen weken zijn de Cito-toetsen afgenomen. 
Deze worden, in tegenstelling tot andere jaren, niet op 
het rapport vermeld. Het resultatenoverzicht, inclusief 
ontwikkelingsgrafieken, worden in een envelop bij het 
rapport gedaan. De resultaten zullen besproken worden 
tijdens het oudergesprek in week 14 en 15.  
 
Nog niet alle rapporten zijn weer terug op school. Mocht 
deze nog ergens thuis liggen, wilt u deze dan op zeer 
korte termijn meegeven aan uw kind.  
 
Vakantierooster 2021/2022 
De GMR van OPO Noordenveld heeft in samenspraak 
met de andere scholengemeenschappen in de 
omgeving het vakantierooster voor het komend 
schooljaar vastgesteld. Hieronder vindt u alle data. De 
vakantiedata zijn ook opgenomen in onze digitale 

jaarplanner   
eerste 

dag 
laatste 

dag 

Rodermarkt 28-sep 28-sep 

Herfstvakantie 18-okt 22-okt 

Kerstvakantie 27-dec 7-jan 

Voorjaarsvakantie 21-feb 25-feb 

Paasvakantie 15-apr 18-apr 

Meivakantie 25-apr 6-mei 

Hemelvaart  26-mei 27-mei 

Pinkstervakantie 6-jun  6-jun 

Zomervakantie 18-jul 26-aug 
 
Meedenkavond MR 
Op dinsdag 9 maart organiseerde de MR een 
meedenkavond. Tijdens deze meedenkavond is de MR 
met een aantal ouders in gesprek geweest over de wijze 
waarop de school tot nog toe met alle coronaperikelen 
is omgegaan. Over het algemeen was het een zeer 
positieve evaluatie, waarin een aantal aandachtspunten 
en tips is besproken rondom het thuisonderwijs en de 
noodopvang. We willen de deelnemers bedanken en 
wellicht volgen er in de toekomst meer van deze 
meedenkmomenten van de MR  

 
Agenda 
Vr 19-03 INFO #13 
Wo 23-03 Rekendag  | Verplaatst naar 23 juni 
Vr 26-03 Margedag  

Alle kinderen vrij 
Di 30-03 Ontdeklab groep 5b/6a 

Theoretisch verkeersexamen groepen 
7 & 8 

Wo 31-03 Rapporten mee 
Do 01-04 Paasactiviteit | Happy eggs 

INFO #14 
Wo 14-04 Schoolfotograaf | Groepsfoto’s 

verplaatst naar juli, individuele foto’s 
vervallen 

   

Klik hier voor de digitale jaarplanner. 

 
Overzicht coronamaatregelen 
Op de website van de school vindt u een overzicht 
met de meest recente coronamaatregelen.  
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Ontdeklab middenbouw 
De komende periode gaan we starten met het 
ontdeklab voor de middenbouw. In dit ontdeklab zullen 
de kinderen onder andere aan de slag gaan met het 
programmeren van een micro:bit  Daarnaast richten 
we ons deze keer op de ICT-basisvaardigheden. De 
kinderen krijgen via de Classroom allerlei opdrachtjes 
die ze moeten uitvoeren in Google Docs en Google 
Presentaties (vergelijkbaar met respectievelijk 
Microsoft Word en Microsoft PowerPoint). We 
introduceren dit tijdens het ontdeklab en in de klas of 
thuis kunnen de kinderen aan de opdrachten verder 
werken, zodat ze uiteindelijk hun Skills-certificaat 
behalen.      

 
Happy eggs gezocht 
We kunnen al bijna een hunebed bouwen met alle 
stenen die de kinderen meegenomen hebben naar 
school. De komende weken gaan de kinderen hun 
eieren beschilderen. Mocht uw kind nog niet eentje 
meegenomen hebben, dan kan dit uiteraard nog. De 
kuikentjes hieronder zijn gemaakt door juf Thérèse. 

 

In en uit de buurt 

 

Activiteitenladder 
Welzijn in Noordenveld biedt via de nieuwste 
activiteitenladder weer allerlei activiteiten aan voor 
basisschoolkinderen. Activiteitenladder maart / april 

2021  
 
  
 
 
 
 

Media Ukkie Dagen 2021 
Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale wereld’ 
razendsnel te vinden. Ze swipen op de tablet of 
smartphone zo naar hun favoriete filmpje of app. 
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 26 maart t/m 2 april 
2021 wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in 
de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ouders en 
verzorgers van jonge kinderen krijgen tijdens deze 
campagne tips om aan de slag te gaan met het 
mediagebruik binnen het gezin. Vind de antwoorden op 
vragen, zoals: hoe kan je als gezin samen plezier beleven 
aan media? Welke inhoud past goed bij je kind? Hoe kan 
je je kind veilig begeleiden op de tablet? En hoe zorg je 
voor de juiste balans in momenten met en zonder 

media? In deze Mediasmarties WegWijzer  vindt u 
de beste mediatips voor kleuters op een rijtje. 
Daarnaast kunt u een kijkje nemen op de Media Ukkie 

Dagen-website  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online bakworkshop 
Op vrijdag 26 maart organiseert WiN voor de (jonge) 
mantelzorgers uit Noordenveld wederom een bakworkshop. 
Wegens corona en de kwetsbaarheid van de doelgroep is er 
gekozen voor een digitale vorm van ontspanning en 
informatie. Op de dag van de workshop ontvangen 
deelnemers een tasje met daarin alles wat er nodig is. Flyer 
met meer informatie  
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