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Thema’s in de school 

In de onderbouw zijn ze van start gegaan 

met het thema wonen. Op de eerste 

verdieping is er een werkplaats gebouwd 

voor de kinderen en in de middag kan je 

goed door de hele school horen dat daar 

hard wordt gewerkt aan onder andere 

vogelhuisjes! Ze eindigen Admiraal 

presenteert in de gymzaal met een 

tentoonstelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de groepen 4 en 5 is het thema Het 

leven op het land en in het water van start 

gegaan. Op de gangen is goed te zien dat 

de kinderen zich hebben uitgeleefd bij de 

les dinosaurussen. Na de 

voorjaarsvakantie gaan de kinderen Triops 

kweken; prehistorische diertjes waarvan  

 

de eitjes lang bewaard blijven doordat ze 

tegen verschillende 

weersomstandigheden kunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de groepen 6 en 7 is al goed te zien dat 

ze dit keer aan de slag gaan met de 

Egyptenaren. Groep 6 heeft een 

themamuur gemaakt waarop in een 

oogopslag te zien is waarmee ze de 

komende weken aan de slag gaan. 

 



 
Nieuwsbrief februari 2022 
 

Schooltuinen  

In februari heeft groep 6 de eerste 

binnenles gehad bij Schooltuin Blijdestijn. 

In groepen gingen de kinderen aan de slag 

met verschillende opdrachten. Zo ook een 

kleine speurtocht, waarbij we de 

Schooltuin-locatie goed leerden kennen. 

Juf Cato vertelde ons welke soorten 

groenten, fruit en planten er na de 

zomervakantie allemaal in onze tuinen 

zullen groeien. Alle kinderen krijgen 

namelijk een eigen tuin van ongeveer 7m² 

waar ze vanaf april elke week voor gaan 

zorgen. De groep is nu al enthousiast! 

 

 

 

Nieuwe gezichten in de school 

Vanaf 1 februari hebben wij een nieuwe 

gymleerkracht; Lodi Jongstra. Zijn 

werkdagen zijn op maandag en op vrijdag. 

In verschillende groepen zijn nieuwe 

stagiaires gestart; Mischa in groep 1/2a, 

Elise in groep 4 en Noah in groep 7. 

Annemarijn vervolgt haar LiO-stage in 

groep 3. 

Rapportgesprekken 

De groepen 3 t/m 8 zijn de afgelopen 

we(e)k(en) bezig geweest met de Cito-

toetsen. In de weken na de vakantie wordt 

u uitgenodigd door de leerkracht voor een 

rapportgesprek om de resultaten en het 

rapport te bespreken. 

Ingang 

Let er op dat we in de ochtend genoeg  

ruimte houden bij de stoep naast de 

vuilcontainers, zodat  

iedereen zijn/haar kind veilig voor de deur 

kan afzetten! 

LED-klas 

Sinds een paar jaar heeft het onderwijs in 

de LED-klas een plek gekregen op de 

Admiraal de Ruyterschool. 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind op 

onze school het onderwijs krijgt dat het 

beste bij hem of haar past. Het ene kind 

heeft behoefte aan extra begeleiding wat 

betreft lezen, schrijven, etc. Terwijl het  
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andere kind het nodig heeft om ‘extra’  

dingen aangeboden te krijgen en graag op 

een andere manier leert. 

Binnen de LED klas werken de kinderen op 

projectbasis aan verschillende 

onderwerpen en vaardigheden. Het gaat 

hier niet alleen om het vergaren van extra 

kennis maar vooral ook om het trainen 

van verschillende executieve functies en 

vaardigheden zoals plannen, creatief 

denken, omgaan met tegenslagen en 

samenwerken.  

Met behulp van de projecten en 

activiteiten proberen we het kind ‘aan’ te 

krijgen voor zijn dagelijkse onderwijs. Het 

versterken van bovengenoemde 

vaardigheden moet ervoor zorgen dat de 

kinderen met meer zelfvertrouwen de 

complexere taken in zijn dagelijkse 

onderwijs gaat aanpakken en zo de hele 

week werkt aan de ontwikkeling op zijn 

eigen niveau. 

Wanneer u nog vragen heeft horen wij 
graag van u.  
 
Groeten, 
 
Nienke Meester  
Arjan Schulte 
 

Uitjes de komende maanden 

We mogen weer! In maart staan er volop 

uitjes gepland voor de kids. Op donderdag  

 

 

3 maart gaan de groepen 1/2 en 3 op  

schoolreis naar binnenspeeltuin Dinsdag 8 

maart gaan groep 6 en 7 naar het 

Rijksmuseum van Oudheden in Leiden in 

het kader van het thema Egyptenaren. Op 

vrijdag 11 maart gaan groep 4 en 5 naar 

Nemo. 

Studiedag 

De maandag na de vakantie (28 februari) 

is er een studiedag voor de leerkrachten. 

Alle kinderen zijn dan vrij. Deze derde 

studiedag staat o.a. in het teken van de 

groepsbesprekingen. De leerkrachten 

bespreken met elkaar (en de intern 

begeleiders) de ontwikkeling van de 

leerlingen in hun groep. Welke doelen 

hebben de komende weken bijvoorbeeld 

extra aandacht nodig en welke leerlingen 

vinden de stof makkelijk of moeilijk. Op de 

studiedag lopen we ook de speerpunten 

door. Onder andere het thematisch 

werken en het rekenonderwijs komen aan 

de orde. 

Voorjaarsvakantietips! 

In de bijlagen vind u nog twee leuke tips 

voor in de voorjaarsvakantie. De eerste is 

een flyer van Stadswildernis De Bretten. 

Zij hebben een luisterverhaal voor 

kinderen gemaakt waarbij je wordt 

meegenomen in de flora en fauna van het 

gebied De Bretten. In dit gebied komen 

onder andere boommarters en vossen  
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voor. 

De tweede tip zijn de activiteiten die 

georganiseerd worden door 

Informatieboerderij Zorgvrij 

Spaarnwoude. Zij organiseren onder 

andere knutselactiviteiten, een speurtocht 

en koeien voeren. 

Update ouders in de school 

De anderhalve-meter-maatregel wordt 

afgeschaft, de mondkapjes kunnen in de 

kast en we pakken de draad weer op met 

ouders in de school.  Zoals in de 

nieuwsbrief van september al staat; we 

merken dat het de zelfstandigheid van de 

kinderen en een rustige start van de dag 

bevordert als alle kinderen 's morgens zelf, 

zonder ouders, naar binnen komen. We 

maken vanzelfsprekend een uitzondering 

voor 4-jarigen die voor het eerst de school 

bezoeken; tijdens de wendagen en bij hun 

eerste echte schooldag mag er wel een 

ouder/verzorger mee naar de klas.  

Ophalen in de klas groep 1-2-3 

De kinderen van groep 1, 2 en 3 worden 

door één ouder/verzorger of de BSO 

opgehaald in de klas. Deze groepen zitten 

op de eerste etage. Beide toegangsdeuren 

gaan open voor deze ouders om 15.10 uur 

en op woensdag om 11.55 uur. Zo heeft u 

rustig de tijd om naar de klas te lopen om 

uw kind op te halen. Ouders/verzorgers 

van groep 1-2 B , 1-2C en groep 3 nemen  

 

de ingang bij de containers en van groep 

2-3 en 1-2 A nemen de ingang bij de 

parkeermeter.  

De groepen 4 t/m 8 komen met de 

leerkracht naar buiten om 15.15 uur en 

woensdag om 12.00 uur. 

Wat betreft gym 

De kinderen kleden zich weer om in hun 

eigen kleedkamer met de gymkleren en 

schoenen die ze van thuis meebrengen. 

Zijn de gymschoenen te klein; in de 

voorhal van de school (ingang conciërge) 

staat een rekje met gymschoenen. 

Misschien kunt u schoenen ruilen? 

Vakantierooster (nogmaals het juiste!) 

Voorjaarsvakantie Maandag 21 
februari t/m vrijdag 
25 februari 

Studiedag Maandag 28 
februari 

Studiedag Donderdag 14 april 

Goede vrijdag Vrijdag 15 april 

Pasen Maandag 18 april 

Meivakantie Maandag 25 april 
t/m vrijdag 6 mei 

Hemelvaart Donderdag 26 en 
vrijdag 27 mei 

Pinksteren Maandag 6 juni 

Studiedag Vrijdag 1 juli 

Zomervakantie Vrijdag 15 juli t/m 
vrijdag 26 augustus 

 
Team Admiraal 


