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Beste ouders, 
 
Na twee jaar konden we eindelijk weer 
met elkaar paaseitjes zoeken op een 
mooie locatie in den Treek! Het weer 
was prettig en na de heerlijke brunch 
hebben we allemaal genoten van een 
mooi paasweekend. 
Deze week hebben de leerlingen van 
groep 8 de Cito Eindtoets gemaakt. 
Vrijdag sluiten we af met de 
Koningsspelen en daarna is het vakantie 
tot maandag 9 mei. Het schooljaar gaat 
alweer hard. 
Ik wens iedereen een fijne  
meivakantie ! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorine de Jong 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Schoolontwikkeling 
 
Vrijdag 25 maart hebben wij onze 
studiedag gehad in Amsterdam. We 
hebben daar de trainingen formatief 
handelen en begrijpend lezen 
afgesloten. 
We hebben gekeken met elkaar wat de 
kinderen in welk leerjaar zouden 
moeten kunnen en gekeken naar onze 
lessen begrijpend lezen. We hopen dat 
we hier volgend schooljaar weer mee 
verder kunnen gaan. 
 
Babynieuws 
 
Op vrijdag 15 april is Joes geboren, 
zoon van Jan Willem en Marleen 
Hengeveld en broertje van Jula en Ive. 
Het gaat goed met Joes! We feliciteren 
Jan Willem en zijn gezin en wensen hun 
veel geluk! 
Jan Willem is de komende weken 
afwezig. Op de donderdag zal Carolien 
voor groep 6 staan en op vrijdag Paul. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Op dinsdag 12 april 2022 brachten 6 
leerlingen van onze school een bezoek 
aan het ministerie van OWC in Den 
Haag. Lynn groep 6, was onder de 
indruk van het grote gebouw toen zij 
aankwamen. "En binnen hingen mooie 
schilderijen." Koen, groep 6, "Na de 
schilderijen zagen we allemaal beelden 
van kleihoofden. Op de 15e etage deden 
we een quiz"  
Yasmina, groep 7, "Het eten was echt 
lekker en gezellig"  Celeste is 
bijgebleven dat ze lang in de bus heeft 
gezeten. "Het was leuk om daar een 
keer te zijn". De rondleiding van de 
beveiliging was ook leuk en de liften 
indrukwekkend en een beetje eng. "Een 
beetje heel erg!" Alleen Koen vond het 
niet eng.  
We moesten met onze tafel een speech 
maken. Lynn zou deze gaan voordragen, 
alleen de tijd was op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actiedag voor Oekraïne 
 
Op donderdag 24 maart hadden alle 
scholen in Woudenberg een actiedag 
voor de gezinnen uit Oekraine. 
Inmiddels is het bedrag bekend wat 
we met elkaar hebben ingezameld. 
Dat bedrag is aangeboden aan het 
platform voor Oekraine. Het si een 
geweldig bedrag geworden:  
 
€ 43.795,13!!! 
 
Dat is echt meer dan we ooit verwacht 
hadden. Van het geld word]en onder 
andere spullen aangeschaft voor de 
Oekraiense klas, die inmiddels naar de 
Schans is verhuisd. Daar zitten nu 
rond de 25 kinderen, die elke ochtend 
les krijgen. De jongere kinderen gaan 
naar de verschillende Woudenbergse 
scholen. Ook bij ons zijn er in groep 1 
twee Oekraiense kinderen gekomen.  
We zijn blij dat we op deze manier de 
Oekraiense kinderen en hun gezinnen 
kunnen helpen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tennis 
 
In de bijlage vindt u een flyer van de 
tennisvereniging. 
 
Schoolmelk en schoolfruit 
 
Na de meivakantie krijgen we geen fruit 
en zuivel meer van de EU. Wilt u 
woensdag, donderdag en vrijdag zelf 
weer groente en/of fruit meegeven? 
 
 
 

 
 
Bijzondere data in de komende 
periode: 
 
22 april: Koningsspelen. 
23 april t/m 8 mei: Meivakantie. 
26 en 27 mei: Hemelvaart, alle 
leerlingen zijn vrij. 
30 mei t/m 2 juni: Schoolkamp groep 8. 
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