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Thema’s in de school 

De vorige nieuwsbrief die u van ons 

ontving was eind februari. We lieten u 

toen meegenieten van foto's met 

spelende kinderen in de sneeuw. We 

zitten nu weer in een hele andere periode 

en daar wordt, met name in de 

onderbouw, volop mee gewerkt: de Lente. 

In groep 4 zijn de planten voorzien van 

verse aarde, door de hele school staan 

bakken met kikkervisjes en de kinderen 

zijn samen met hun leerkracht op zoek 

naar antwoorden op de onderzoeksvragen 

die zij voor het thema lente hebben 

bedacht. In groep 4, 4/5 en 5 zijn ze bezig 

met het thema Van ridder tot ruimtevaart. 

In de klassen en op de gang zijn al 

verschillende geknutselde ridders en 

kastelen gespot. In groep 6 t/m 8 is het 

thema Nieuwste tijd van start gegaan. 

Voor de meivakantie lag daar voornamelijk 

de nadruk op de Tweede Wereldoorlog. 

Groep 7 en 8 hebben het thema geopend 

bij het herdenkingsmonument voor Jan 

Nauta bij de hoofdingang van onze school.  

Jan Nauta was een van de 23 mensen van 

verzetskrant Trouw, die in 1944 zijn 

gefusilleerd. De kinderen hebben een tulp 

neergelegd bij het monument. 

 

Het huidige coronabeleid 

Helaas zitten we tot op heden, wat Corona 

betreft, nog niet in een andere periode; 

we hebben weer een nieuw PO-protocol 

ontvangen, maar daarin worden nog geen 

andere maatregelen aangekondigd. 

Dat betekent voor nu onder andere dat 

we: 

• nog steeds nog zoveel als mogelijk 

afstand van elkaar bewaren; 

• groep 8 in twee lokalen les krijgt;  

• de kinderen gescheiden buiten 

spelen; 

• dat er een vaste TSO-medewerker, 

die ook met de kinderen buiten  
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speelt aan, iedere groep is 

verbonden; 

• dat er zo min mogelijk gewisseld 

wordt van groepsleerkracht (tenzij 

er overmacht is). 

Gelukkig is er, zoals de GGD ons 

herhaaldelijk al vertelde, nog steeds een 

rustig beeld op onze school wat betreft de 

coronabesmettingen. Hier zijn we 

natuurlijk heel blij mee en dat hebben we 

ook te danken aan u als 

ouders/verzorgers; de regels worden erg 

goed nageleefd en u respecteert onze 

beslissingen. Zo nu en dan moeten we wel 

een groep vragen om thuis te blijven. 

Soms is dit omdat een leerkracht getest 

moet worden. Soms is dat omdat een 

leerkracht 'gewoon' ziek is en we geen 

andere vervanging voor de groep mogen 

zetten. We horen wel van ouders, en 

incidenteel van kinderen, dat zij besmet 

zijn. Tot nu toe hoefden daarvoor geen 

groepen in quarantaine, omdat dit dan  

gebeurde rondom een vakantie of een 

lang weekend vrij. 

Kijkje in de school 

Meerdere klassen hebben ervoor gezorgd 

dat het schoolplein er weer netjes uitziet 

voor de lente. Groep 4 heeft onze 

conciërge, Christiaan, geholpen met de 

winterschoonmaak van de zandbak.  

 

 

De groepen 4, 4/5 en 5 mogen iedere 

vrijdagochtend tijdens het lees-halfuurtje 

een Donald Duck of National Geographic 

Junior tijdschrift lezen. Zoals je hieronder 

kan zien voor veel kinderen de favoriete 

leesdag! 
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Schoolreisjes en schoolkamp 

We hebben lang nagedacht en overwogen 

wat we verantwoord vinden rondom het 

schoolreisje, het schoolkamp van groep 8 

en de afscheidsavond. We hebben hier 

ook de medezeggenschapsraad en het 

team over geraadpleegd. Wat bij ons 

voorop staat is de veiligheid voor alle 

betrokkenen en we zijn tot het volgende 

besluit gekomen: 

• groep 8 gaat niet op schoolkamp, 

maar krijgt een meerdaags 

alternatief vanuit school, met een 

outdoor-programma. Ze zullen dan 

met elkaar in groepjes buiten 

optrekken onder leiding van hun  

groepsleerkrachten en andere 

betrokkenen binnen de school; 

• we gaan niet op schoolreis, maar 

we gaan een speciale dag 

organiseren. We zullen dan ook 

weer in groepjes met elkaar 

optrekken onder leiding van de 

groepsleerkracht en andere 

betrokkenen binnen de school; 

 

• we denken nu al na over de 

afscheidsavond van groep 8. In 

principe willen we daar de ouders 

bij hebben, maar wel op een 

verantwoorde Corona-proof 

manier. 

Paasontbijt 

Woensdag 31 maart hebben we, ondanks 

alle maatregelen, een ontzettend leuk 

paasontbijt gehad op school. De kinderen 

hebben zelf gesmuld van hun 

meegebrachte eten en alleen al het feit 

dat je samen kan ontbijten op school 

zorgde voor een gezellige sfeer in de 

klassen. Op het schoolplein hebben de 

kinderen eieren gezocht en zelfs groep 8 

mocht voor het laatste jaar even zoeken in 

de klas. 

 

Afzetten van de straat 

Elke keer zijn we weer ontzettend blij dat 

er voldoende vrijwilligers zijn om de 

verkeersstraat te bemannen. Het geeft 

rust en overzicht dat er voldoende ruimte 

is voor de school, zeker nu ook de BSO's  
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weer volledig open zijn gegaan en zij ook 

de kinderen voor de school ophalen.  

Voor de maand mei hebben we nog de 

volgende dagen openstaan: 

10, 11, 17, 18, 21, 25 en 31 mei. 

De kinderen van de vrijwilligers voor de 

verkeersstraat mogen langer in school 

blijven. 

 

Schooltuinen 

De medewerkers van de schooltuinen zijn 

zo vriendelijk om dit voorjaar toch de 

tuintjes van de kinderen van groep 6 in te 

zaaien, zodat zij in het najaar, als de 

kinderen in groep 7 zitten, kunnen 

oogsten. 

Nieuwe gezichten in de school 

Tot aan de zomervakantie hebben we 

twee collega's erbij. 

Hezal Yildiz werkt als onderwijsassistent in 

de onderbouw en Lieke Meijer als net 

afgestuurde orthopedagoog in de midden- 

en bovenbouw. 

 

Avond4daagse 

We willen u nogmaals wijzen op 

de alternatieve avond4daagse: De 

Avond4daagse - Home Edition. Je vertrekt 

(met een klein groepje) vanaf je eigen huis 

en je maakt je eigen routes via de app van 

eRoutes. Na vier dagen wandelen ontvang  

 

je de enige echte Avond4daagse medaille 

zodat je toch de serie compleet kunt  

maken. Vorig schooljaar hebben kinderen 

van onze school hieraan deelgenomen en 

we hoorden er enthousiaste verhalen 

over. Opgeven kan via: 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/av

ond4daagse-home-edition  

 

Koningsspelen 

Op de laatste dag voor de meivakantie 

hebben we de verjaardag van de Koning 

gevierd door middel van de 

Koningsspelen. Iedereen heeft gesmuld 

van een oranje tompouce en op het 

schoolplein stonden twee springkussens 

waar met veel plezier op gesprongen is! 

Verder stonden er op het schoolplein 

verschillende spelletjes en hebben de 

kinderen een extra leuke gymles gehad. 

Samenvattend: een ontzettend leuke 

laatste schooldag voor de vakantie! 

 

 
Team Admiraal 
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