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Vanuit de directie 

Met het mooie weer van de afgelopen weken zou je bijna vergeten dat er 
zich, niet al te ver bij ons vandaan, een vreselijk drama afspeelt. 
Het was dan ook echt wel heel bijzonder om met de gehele school te zingen 
voor de Oekraïne. De wetenschap dat er in het hele land op veel andere 
scholen op dat moment ook werd gezongen maakt het dan nog meer een kip-
penvel moment.  

Extra bijzonder was dan natuurlijk nog dat dit eigenlijk de eerste keer sinds 
corona weer een moment was waarop ouders, opa’s en oma’s ook aanwezig 
konden zijn.   
Natuurlijk zijn we enorm trots dat we zoveel geld (€2100,-) hebben opge-
haald. Juf Thea, de motor achter deze actie, gaat nu, samen met de leden 
van de OC, kijken of we het geld ook kunnen geven aan de organisaties bin-
nen Katwijk die voor de Oekraïense gasten in onze Gemeente zorgen. Zodra 
daar meer over bekend is leest u daar in ieder geval in de Parro weer meer 
over. 

U heeft vast en zeker gezien dat er regelmatig een wijkagent bij de school 
staat (of zelfs steeds vaker de school in komt). Ondanks dat het 1x op ons 
verzoek was is dat eigenlijk niet waarom ze er is. Haar taak is het om bij ha-
len en brengen van de kinderen te kijken of dat allemaal veilig gebeurd. 
Mocht zij dingen zien die niet kunnen dan kan ze u daar op aanspreken of dat 
bij ons melden zodat wij er ook weer aandacht aan kunnen schenken. Voor-
alsnog is zij (en dus wij ook) tevreden met de dingen die ze ziet. En even ge-
zellig een kopje koffie drinken hoort daar dan ook bij! 

 

Hartelijke groet, mede namens het team van de COS 

Cora Stuurman 

 

Schooljaar 2021-2022  
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 29 maart : GMR 

 4 april: gastlessen gr 7 en 8: 
social media 

 5 april: ouderbijeenkomst 
social media (18.30-20.30) 

 6 april: MR 

 11 april: schoolreis groepen 
3 en 4 

 14 april: paasvieringen (klas) 

 15 april: Goede Vrijdag 

 18 april: tweede Paasdag 

 19 april: Raad van Toezicht 

 22 april : Koningsspelen alle 
kinderen om 12.30 uur vrij 

 23 april– 8 mei: vakantie  



Verjaardagen april 

 

 

 

 
 

1 Kristie Houwer 7A  

4 Nina van der Plas 4B  

6 Eva Guijt 3B  

7 Tessa Krijgsman 3B 

11 Kayleigh Heemskerk  6A  

15 Duuk Pronk 5A  

16 Ilse Koree 8B  

18 Bjarn Krommendijk 7B  

19 Leontien van Duyn 7A  

19 Febe van der Plas 6B 

 20 Lova Griffioen 2A  

20 Lize Schaap 8B  

21 Gerlinde Kuyt 7A  

22 Stijn Kuyt 6A  

23 Lex Koree 4B  

23 Fientje Veerman 8B  

26 Willem Herbert 2A  

27 Beau van der Bent 7A  

27 Fay van der Bent 7A  

27 Mila van der Plas 3B  

29 Marc Dijkdrent 6B  

29 Liv Haasnoot 8A  

In en uitgaan van de school (herhaling) 

Nu we hopelijk voor langere tijd van allerlei beperkende maatregelen rondom 

corona af zijn kunnen we begrijpen dat u als ouder weer de school in 

wilt. 

We hebben de laatste jaren gezien dat kinderen heel goed (en soms zelfs 

beter) zelf naar de klas kunnen lopen. Nu we ook gestart zijn met het officiële 

continurooster begroeten we de kinderen bij de deur (school en klas) en kun-

nen ze meteen een werkje gaan doen dat vaak ook al klaarligt. Dit was ook zo 

aan de start van dit schooljaar. 

Vanaf 08.20 uur zijn de leerkrachten echt volop met de kinderen uit de klas 

bezig. Om 08.30 starten de leerkrachten dan meteen met hun lessen.  

We gaan dus niet meer terug naar de “oude” manier (van voor corona) van 

binnenkomen Dat verstoort en vertraagt te veel de lesdag.  Neemt u dus bij 

het hek afscheid van uw kind. 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen mogelijk (verjaardag, eerste schooldag van 4 

jarige). Dit kunt u dan ook altijd via Parro met een juf kortsluiten. De Parro 

kunt u ook gebruiken om korte mededelingen te doen bij de leerkracht. Voor 

gesprekken raden we u echt aan een afspraak na schooltijd te maken. 

Dan is er tijd om rustig met elkaar in gesprek te gaan. 

Personele bezetting 

Vol trots kan ik u melden dat, na het verschijnen van de medeklinker in febru-

ari de oplossing voor de zorgen rondom personeel in de groepen 1C en 2A 

(deels) zijn opgelost. 

In groep 1C is juf Ivon een dag extra komen werken (haar studie laat dit ge-

lukkig toe). Alleen op donderdag kunnen we dan nog geen onderwijs bieden 

aan de kinderen in de instroomgroep. Komende maandag is er wel een ge-

sprek met een mogelijke kandidaat om hierin iets te betekenen. 

Juf Lydia (onze IB-er en levelupleerkracht gr 5-8) heeft haar werkzaamheden 

zo aangepast dat zij op do/vrijdag de juf kan zijn in groep 2A. Haar IB werk is 

verschoven naar andere dagen (di/woe) en de levelupgroep is overgenomen 

door juf Marjolein, die dit jaar al achter de schermen meewerkte aan de le-

velup groep. Voor iedereen weer wennen maar we vertrouwen erop dat dat 

goed komt. 

Helaas zijn we ook nu weer geconfronteerd met een leerkracht die door prive-

omstandigheden haar  werkzaamheden (tijdelijk) niet kan uitvoeren. Juf Mar-

griet wordt daarom vervangen door juf Lisette (groep 1B). Voor de levelup-

groep 1-4 hebben we helaas nog geen mogelijkheid (maar… misschien kan 

de kandidaat daarin ook nog iets betekenen) 

Zo zijn we dagelijks bezig om te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt wat 

het verdient! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ze.be%2F50-leuke-en-originele-gelukkige-verjaardag-berichtjes-smsjes-voor-vrienden%2F&psig=AOvVaw33hP2VxqIwCyR14Aqfr3ta&ust=1600076238609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD08tbq5esCFQAAAAAdAA


Christelijke Opleidingsschool 

Activiteiten in/rond de school 

Eindelijk, na zoveel jaar, kunnen we weer met kinderen (en ouders) naar buiten. 

De kleutergroepen zijn, passend bij hun thema, naar de boerderij geweest. Een feest om te 

zien hoe kinderen, leerkrachten en ouders hiervan genieten. 

Ondertussen heeft u vast al ergens vernomen dat we ook weer op schoolreis kunnen en 

dus gaan! 

De leerkrachten zijn druk met organiseren van de schoolreis en via Schoolkassa krijgt u 

een betaalverzoek zodra alles rond is. 

De groepen 3 en 4 zijn de eerste groepen die weer een dag les gaan krijgen 

in plezier.  

Zij gaan op 11 april (als het weer meewerkt) naar 

Duinrell.  

De groepen 1/2 gaan naar Linnaeushof, de groe-

pen 5 zijn aan het kijken om naar de dierentuin te 

gaan en de groepen 6/7 gaan naar Drievliet. 

 

De data voor de groepen 1/2 en 6/7 is 16 mei. Groepen 5 laten, zo snel 

zij het weten ook aan u de datum voor hun schoolreis weten. 

 

 

 

Op de studiedag van afgelopen maandag hebben we ook gesproken over een schoolkerk-

dienst. Het zou zo fijn zijn om elkaar weer eens op die manier te kunnen ontmoeten. We 

willen dit als start van het nieuwe schooljaar gaan organiseren. 

Ouderbijdrage 21/22 

Vorig schooljaar heeft u via Schoolkassa een bijdrage gedaan waarmee de oudercommissie activi-

teiten als Sint, Kerst, pasen ed heeft kunnen bekostigen(20/21) . Verder zijn er  weinig activiteiten 

geweest (corona). Daarom heeft u voor dit schooljaar geen verzoek om ouderbijdrage gekregen. 

Momenteel bekostigen we de activiteiten (Pasen, Koningsspelen ed) nog gewoon uit reserves. 

Tot heden is er geen nieuwe penningmeester voor de OC gevonden waardoor dit nog bij mij als di-

recteur ligt. Ik leg daar, in een financieel jaaroverzicht, verantwoording voor af bij de MR.  

De komende maanden is er iemand tijdelijk aan het management team toegevoegd die een aantal 

zaken gaat oppakken die de afgelopen jaren onderbelicht zijn gebleven omdat de eerste nadruk op 

de onderwijskwaliteit moest liggen. 

Hij gaat bv samen met de OC leden kijken wat er nog meer nodig is om de taakomschrijving en acti-

viteiten goed neer te zetten. Op die manier is het niet afhankelijk van 1 persoon die alles weet. Fijn 

dat meester Peter dit samen met de betreffende teamleden wil en kan gaan oppakken. 

Voorlopig staat Pasen, Koningsspelen en de verplaatste sportdag nog op de planning om vanuit de 

ouderbijdrage te bekostigen. 

 

Schoolreis wordt niet vanuit de ouderbijdrage betaald. Hiervoor krijgt u een apart verzoek. 



 

 

 

 

Dex Ouwehand, 1C 

Jort Souverijn, 1C 

Thom Varkevisser, 1C 

Sophia Dubbelaar, 1C 

Ciana Kuijt, 1C 

Sem van den Oever, 1C 

Fedde van der Plas, 1C 

Roos Rovers, 1C 

 

 

 

 

 

 

 De lessen in de klas starten om 
08.30. Laatkomers missen 
onderwijstijd!!! 

 Het kamp voor de groepen 8 
verschuift naar 23,24 en 25 
mei!!!!! 

Gastlessen Social Media gr 7/8 en ouderbijeenkomst gr 5-8 
Op 4 april 2022 krijgen de leerlingen in de groepen 7 & 8 gastlessen over Social media, 

waarbij ze samen nadenken over wat voor hun belangrijk is in de online omgang met elkaar 

en hoe ze elkaar kunnen helpen als dingen online misgaan. Thema’s zoals online privacy, 

online vriendschappen, veiligheid en online grenzen aangeven komen aan bod. 

Op dinsdagavond 5 april bent u van harte welkom om de thema avond Kinderen On-

line bij te wonen, waarbij u een inkijkje krijgt in de digitale belevingswereld van kinderen 

groep 5 t/m 8. Het wordt een leuke, onderhoudende avond met praktische tips over media-

opvoeding.  

Natuurlijk zijn de ouders van kinderen groep 1 t/m 4 ook van harte welkom.  

Dus leg alvast de datum vast, de uitnodiging volgt over een aantal weken! De lessen en ou-

deravond worden verzorgd in samenwerking met Schoolformaat en Social Media Impact.  

https://www.schoolformaat.nl/
https://www.socialmediaimpact.nl/


Christelijke Opleidingsschool 



Christelijke Opleidingsschool 

 

 

Wat gaan we leren? 
 

Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 

 

…weten hoe zij een ander kunnen helpen; 

…weten waarom het moeilijk kan zijn om een ander te helpen; 

…kunnen kleine gebaren maken om een ander te steunen; 

...weten hoe ze elkaar complimenten kunnen geven. 

 

KiVa thuis 

Bedenk samen een situatie waarin iemand vervelend doet. Speel deze situatie na en bespreek op 

welke manier je het beste op dat gedrag kunt reageren. Hoe kun je iemand in zo’n situatie helpen? 

Laat maar zien!  

 

Wat gaan we doen? 
 

Dit thema staat in het teken van ‘helpen’. Wanneer dit thema afgelopen is, beschikken de kinderen 

over middelen en vaardigheden om anderen te helpen. Ze gaan steeds meer de rol van verdediger 

aannemen. Een verdediger staat niet altijd letterlijk tussen twee partijen in, maar biedt steun in 

de vorm van kleine gebaren, zoals naast iemand gaan zitten of een hand uitsteken. Naast het 

oefenen in helpen, besteden we ook aandacht aan het geven van complimenten.   

 

Thema 8: ‘We helpen elkaar’ 

 

Oudernieuwsbrief KiVa 

Samen maken we er  
een fijne school van! 
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Wat gaan we leren? 
 

Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 

 

…weten hoe ze elkaar kunnen steunen; 

…kunnen kleine gebaren gebruiken om iemand te steunen; 

…weten waarom het moeilijk is om slachtoffers te steunen; 

…weten wat er nodig is om een succesvol verdediger te zijn; 

…weten dat het samen makkelijker verdedigen is dan alleen; 

…kennen verschillende manieren om elkaar te helpen; 

…weten wie in de groep een goede verdediger is; 

…weten van zichzelf hoe ze beter kunnen worden in het helpen van een ander; 

…kunnen de ontwikkeling van hun groep beschrijven; 

…weten hun voornemens om te zetten in daden. 

 

 

 

KiVa thuis 

Bespreek samen met jouw kind(eren) op welke manieren jullie andere kinderen kunnen helpen.  

Het is belangrijk dat beide partijen zich er fijn bij voelen, dus jullie als verdedigers en het 

slachtoffer. Probeer het maar eens uit! 

 
Wat gaan we doen? 

 
Het is niet eenvoudig om voor iemand op te komen. Kinderen zijn vaak bang dat ze negatieve 

reacties zullen krijgen, omdat ze zich misschien niet houden aan de normen die gelden in de groep. 

Belangrijk is dat kinderen over de juiste middelen en vaardigheden beschikken om iemand te 

helpen. De komende maand gaan we hiermee aan de slag. Jullie kinderen oefenen verschillende 

manieren van verdedigen en leren dat steun geven niet per se betekent dat je letterlijke 

tussenbeide komt. Steun kun je ook bieden met behulp van kleine gebaren, zoals: naast iemand 

gaan zitten.  

 

Oudernieuwsbrief KiVa 

Samen maken we er  
een fijne school van! 

 
 

 

 

 

Thema 8: ‘We helpen elkaar’ 
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Wij (groep 7B) willen jullie graag vertellen hoe een EDI rekenles eruitziet.  

We beginnen met makkelijke rekensommen. Dit zijn vaak automatiseringsoefenin-
gen. Dit duurt meestal 2 minuten. Dit is een soort opwarming voor de rekenles.  

 

Eerst vertelt de juf wat het lesdoel is en dan vertellen wij het lesdoel aan ons 
schoudermaatje.  We bedenken dan ook waarom we het moeten leren.  

 

 

De ik-fase begint. De juf legt uit hoe de som opgelost moet worden aan de hand 
van een stappenplan.  

 

De wij-fase begint. De juf en de leerlingen maken samen de som. Hiervoor hebben 
we het wisbordje nodig. We steken de hele les geen vingers op, want de juf maakt 
gebruik van de beurtenstokjes.  

 

 

De jullie-fase begint. De schoudermaatjes lossen samen de vraag op. We laten het 
antwoord tegelijk zien op ons wisbordje. De juf controleert de antwoorden en we 
bespreken de vraag.   

 

 

De jij-fase begint. Iedereen rekent zelf de som uit. We laten tegelijk het antwoord 
zien. De juf controleert de antwoorden en bepaalt wie het begrijpt en wie nog ex-
tra uitleg nodig heeft.  

 

 

 

Nu gaan we zelfstandig werken aan het lesdoel in Gynzy.  

 


