
 

 
03 – 14 mei Meivakantie 
24 mei Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij 
25 mei MR-vergadering  
27 mei Schoolfotograaf 
31 mei Studiemiddag, alle kinderen vrij vanaf  
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Landelijk gaat er meer geld worden vrijgemaakt om 
vermeende onderwijsachterstanden door Corona aan 
te pakken. Deze subsidie heet: Nationaal Programma 
Onderwijs, afgekort NPO.  Het gaat hier om 
incidenteel geld, dat wil zeggen een eenmalige 
bijdrage, echter is de kans aanwezig dat de subsidie 
met een extra jaar wordt verlengd. 
 
Via een schoolscan moeten scholen in kaart brengen 
welke problemen en welke behoeftes er zijn bij 
leerlingen en school. Uit een soort keuzenmenu kan 
dan gekozen worden welke maatregelen er genomen 
gaan worden.  
Aan het begin van schooljaar 2021 -2022 moeten deze 
maatregelen dan ingevoerd gaan worden. De 
medezeggenschapsraad van de school moet 
instemmen met het plan van school.  
Ook wij zijn druk met het inventariseren en het maken 
van een plan hoe wij deze subsidie denken te gaan 
inzetten. U zult hier in de toekomst meer over horen. 
 
U leest dat wij al bezig zijn met volgend schooljaar. Op 
de achtergrond zijn wij al aan het nadenken over de 
formatie van volgend schooljaar. Welke leerkracht 
voor welke groep, waarbij rekening gehouden moet 
worden met wensen en voorkeuren van leerkrachten. 
Ieder jaar is dit een puzzel waar je niet vroeg genoeg 
mee kan beginnen. Gelukkig is de ervaring dat het ook 
ieder jaar weer lukt! 
 
Komende weken gaan wij echter genieten van een 
welverdiende vakantie. Blijf gezond en let op elkaar.  
 
Arno Lippmann 



 

  

 
‘Vraag het de kinderen’ 
Zoals jullie eerder in onze nieuwsbrief hebben kunnen 
lezen zijn wij dit jaar aan de slag gegaan met het 
traject ‘Vraag het de kinderen’. 
We willen de kinderen meer zelfstandigheid aanleren 
en ze meer eigenaar maken van hun eigen leerproces.  
 
Afgelopen studiemiddag hebben we besproken wat de 
volgende stap wordt. 
We gaan met een pilotgroep uitwerken hoe we met 
een weekplan willen werken. 
Uit iedere jaarlaag, uit iedere parallel, zitten collega’s 
in deze pilotgroep. Daardoor kan er voor iedere groep 
gekeken worden wat goed werkt. 
 
In de wandelgangen horen we kinderen al enthousiast 
over het weekplan praten. 
 
Tijdens onze volgende studiemiddag gaan we 
bespreken wat onze bevindingen zijn en hoe we een 
volgende stap kunnen zetten. 
We houden jullie daarvan op de hoogte. 

 

 

 



 

  

 
Techniekopdracht: brug bouwen 
Elk jaar wordt er aan het lentefeest een 
techniekopdracht gekoppeld. Dit jaar was de 
opdracht: bouw een brug met een zo groot mogelijke 
overspanning. De kinderen mochten voor deze 
opdracht uitsluitend kranten en schilderstape 
gebruiken.  
 
Het werken aan deze opdracht activeerde een aantal 
manieren van denken: 
• Analytisch: Klopt dit? Weten we het goed? Wat is 
precies de opdracht? Wat weten we wel en niet? Wat 
is goed of fout aan het plan?                                                                                                      
• Creatief: Kunnen we op een nieuwe manier iets 
anders bedenken? Kunnen we iets nieuws verzinnen? 
Wat is leuk, spannend, grappig, ongewoon? Wat is er 
allemaal mogelijk?  
• Praktisch: Hoe maken we onze plannen ook echt zo 
dat het werkt? Wat weten we van het materiaal? Hoe 
werkt het? Welk plan gaat lukken? Of: hoe maken we 
dat het plan ook echt werkt, hoe lossen we het op als 
we met analytisch denken hebben gezien dat een 
oplossing nog niet goed is? 

Ook leerden de kinderen: 
• Van te voren nadenken wat het beste resultaat 
geeft. 

• Goed de taken verdelen, zodat iedereen weet wat 
hij/zij bijdraagt aan het resultaat. 

• Tussendoor dingen beoordelen: Is het sterk genoeg 
of moeten we van strategie veranderen? 
 
In alle klassen zijn de kinderen enthousiast in groepjes 
aan het werk gegaan en er zijn prachtige bruggen 
gemaakt. 

 

 

 

 

 



 

  

 
Sportdag 
Wat fijn dat de Koningsspelen dit schooljaar wel 
konden plaatsvinden. Een dag waar de kinderen naar 
hebben uitgekeken. 
 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben vrijdag een 
topdag gehad. Voor het eerst in een echte grote 
sporthal met allemaal  touwen, ringen, skippyballen, 
wandrekken, kasten, etc. waar ze helemaal zelf mee 
mochten experimenteren en spelen. Het ging super 
goed en het uur vloog voorbij. Ze zagen er ook nog 
eens geweldig uit met hun zelfgemaakte 
Koningsdagshirts.  
Buiten hebben ze daarna nog genoten van een grote 
peperkoek en drinken om daar ook nog heerlijk samen 
te spelen. Ondanks de beperkingen van de corona 
richtlijnen hadden de kleuters een geslaagde 
Koningsdag! 

 
De kinderen van de midden- en bovenbouw hebben 
op de sportvelden van OSC middels een circuit 
verschillende spellen gespeeld: hockey, voetbal, 
trefbal, estafette, sprinten en een hele leuke 
stormbaan. Ze hebben allemaal hun beste beentje 
voorgezet tijdens de verschillende spellen. 
Later op de ochtend kwam ook de zon tevoorschijn. 
 
We hebben genoten met zijn allen en het was een 
geslaagde dag! 

 

 

 

 



 

  

 
Lentefeest in groep 1/2 C 
In de week voor Pasen hebben we geknutseld en 
op donderdag 1 april hebben we eieren gezocht. 
Het was een heel leuke dag. 
 
De helft van onze knutselwerken zijn afgegeven 
bij het verzorgingstehuis la Verna in Wijchen! De 
bewoners waren er erg blij mee! 
 
De andere helft hebben we zelf bewaard. 
 

  

 

 

  

Deze week hebben Tara en Eline wat geschreven over het lentefeest. Dit hebben ze helemaal zelf geschreven!! 



 

  

 
Schoolfotograaf 
We hebben op de valreep toch een nieuwe datum kunnen 
plannen voor de schoolfotograaf! Foto Koch komt op 
donderdag 27 mei de schoolfoto’s maken. Op beide locaties is 
er die dag een fotograaf aanwezig. Helaas is er dit jaar geen 
mogelijkheid meer voor de broertjes, zusjes foto. 
 
In verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM hebben zij 
extra voorzorgsmaatregelen genomen om zo de gezondheid en 
veiligheid van de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te 
kunnen waarborgen. 
 
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan 
er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar 
hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de 
leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf en zorgt ervoor dat 
alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, 
ingedeeld worden bij de fotograaf. 
 
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via 
internet. Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het 
inlogkaartje van de leerkracht.  
Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en 
wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op 
www.fotokoch.nl.  
Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 
dagen bestelt, ontvangt u van Foto Koch de groepscollage 
gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen. U kunt 
eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u 
wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden 
(bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een 
bestelling kunnen plaatsen op de site.  
 
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe 
achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken. U kiest 
zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de 
leunpose geldt dat deze foto alleen met een witte achtergrond 
besteld kan worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of 
kleur. 
 
Tenslotte een TIP van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke 
kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd 
daarbij fluorescerende kleding.  

 

 

https://www.fotokoch.nl/


 

 

 
Afgelopen jaar hebben we gelukkig heel veel 
activiteiten - soms in aangepaste vorm - toch door 
kunnen laten gaan. 
In overleg met school heeft de oudervereniging zich 
weer veelvuldig ingezet om deze activiteiten te laten 
slagen. Hierbij werkten we samen met de leerkrachten 
in de verschillende commissies. 
 
Nu we richting het eind van het schooljaar gaan, 
hebben we met de schoolleiding gekeken naar de 
mogelijkheden van een schoolreisje. Deze staat iedere 
twee jaar op onze planning. 
 
Rekening houdend met alle onzekerheden, hebben we 
helaas moeten concluderen dat het niet mogelijk is dit 
schooljaar een schoolreisje te organiseren.  
 
Met de leerkrachten van de groepen 8 inventariseren 
we wat er nodig is rondom de musical en het afscheid 
van de groepen 8. En naar uitjes die wel mogelijk zijn. 
Voor de kinderen uit groep 8 is dit het laatste jaar op 
de basisschool. We vinden dat zij een gedenkwaardig 
laatste uitje mogen krijgen als het schoolreisje niet 
doorgaat. 
 
Ook zijn we aan het kijken of het mogelijk is het 
schoolreisje de komende twee jaar te laten plaats 
vinden. Zodra daar meer duidelijk over is informeren 
we iedereen weer via de nieuwsbrief. 

 

 
Peuter- en kleutersport 
Over 2 weken starten sportdocent Daan samen met 
Voetbaloa Academy Peuter en Kleutersport MINI 
KICKS!! Speciaal voor kinderen van 3-7 jaar oud die 
met plezier beter willen worden in de 
basisvaardigheden van bewegen. Kom jij ook Klimmen 
en Klauteren, stoeien, bal en tikspelen met een 
knipoog naar voetbal.  
 
We organiseren 2 gratis proeftrainingen per locatie! 
Doe jij ook mee? Meld je aan op www.minikicks.nl 
 
Zondag 25 april en 2 mei zijn we in Gymzaal De 
Schakel in Oosterhout. 
13:00 – leeftijd 3-5 
14:00 – leeftijd 5-7 
 
Kun je niet op deze dagen, kijk dan op onze site voor 
andere locaties. 

 
 

 

https://www.facebook.com/voetbaloa/?__cft__%5b0%5d=AZWDfjLWNxxGHE94Sq962Hvjbjk5vihJD8sBDtwCwQ3SB0qJhJRBOSqbHP1c4cMgc8p0sOEpBszxAQKvcX5shRaMdyUz94iOU5L_8Ca0hhQVFNtie3Jb4ddkmoNMims5cSYOFB3-LbN2EbJjhToBjHWs&__tn__=kK-R
http://www.minikicks.nl/?fbclid=IwAR1ZB8GkXeb2L9ZhGh13mV1yd69QQ78JaKo-ZbpTGk1iGu5vb-vwPLAWD9k

