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Schrijversbezoek groep 5 
Vorige week donderdag hebben de kinderen van groep 5 de kinderboekenschrijfster Vivian den 
Hollander online mogen ontmoeten. 
Vivian heeft tijdens deze online-ontmoeting de kinderen 
verteld hoe ze op ideeën voor een kinderboek komt. Ze 
heeft een liedje gespeeld op haar gitaar en de kinderen 
van groep 5 konden meezingen. Ook verklapte ze al waar 
haar nieuwe boek over gaat: Spekkie en Sproet en het 
geheim van de boswachter. Dat vonden de kinderen 
natuurlijk erg interessant.  
Tijdens de online ontmoeting hebben de kinderen haar 
van alles gevraagd: over haar boeken, over haarzelf, over 
haar meest favoriete boek, over haar eerste boek, 
enzovoort …. 
In onze klas hebben we wel 40 boeken van Vivian den Hollander en ze worden nog volop gelezen 
ook!  
 
Schrijversbezoek Groep 4  
Groep 4 heeft donderdag 11 maart kennisgemaakt met kinderboekenschrijver Fred Diks.  
Fred vertelde de kinderen dat hij schrijver is geworden door een gesprek dat hij had met Klaas Jan 
Huntelaar. Klaas Jan was als kind geen goede voetballer, maar wilde toch graag profvoetballer 
worden. Met zijn doorzettingsvermogen is het hem gelukt! Dat heeft Fred geïnspireerd om op 47-
jarige leeftijd kinderboeken te gaan schrijven. In 2003 
kwam zijn eerste kinderboek uit “Koen Kampioen”. 
In de klas hebben we vragen bedacht die we aan Fred 
wilden stellen. Eén van de vragen was: ‘Wat is het mooiste 
boek dat je geschreven hebt?’ Het antwoord van Fred was: 
“Iedere keer is dat het nieuwste boek dat op dat moment 
is uitgekomen.” Ook wilden de kinderen weten hoeveel 
boeken hij heeft geschreven. Dat zijn er al 73!  
Groep 4 heeft een groot aantal boeken van Fred geleend 
van de bibliotheek. In de komende periode kunnen de 
kinderen deze nog lezen.   

 

Luizen 
Denkt u er aan dat u regelmatig de haren van uw kinderen controleert. Het is helaas nog niet 
mogelijk dat de ouders die zich hebben opgegeven voor de regelmatige controle op hoofdluis op 
school kunnen controleren. Jarenlang heeft Sandra van Hout de coördinatie van de ouders die helpen 
bij de luizencontrole op zich genomen. Aan het eind van dit schooljaar gaat zij stoppen. Haar zoon 
gaat met ingang van volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs en Sandra heeft dan geen 
kinderen meer op onze school. Via deze weg willen Sandra alvast enorm bedanken voor haar 
jarenlange inzet in deze groep.    
 
 
 
 

http://www.freddiks.nl/over-fred-diks/


Paasactiviteit  
Op donderdag 1 april is er in elke groep corona-proof een Paasactiviteit. Hoe we dat gaan doen is nog 
een verrassing. De Paascommissie, die onder andere bestaat uit enkele ouders van de Ouderraad 
werkt de plannen uit. U krijgt binnenkort meer informatie.   
 
Grote Rekendag 2021 
Op 24 maart besteden we in alle groepen aandacht aan de grote Rekendag. Het thema van deze dag 
is ‘Op Rekenreis’. De rekenopdrachten staan op deze dag in het teken van ‘reizen’. Ter voorbereiding 
op de ‘rekenreis’ hebben de kinderen uit groep 4 samen met juf Marny en juf Wanda prachtige 
fantasievoertuigen gemaakt. Wilt u meer informatie over ‘De Grote Rekendag? Ga dan naar 
www.groterekendag.nl  

       
 

Rapporten 
Op 26 maart krijgen alle kinderen een rapport mee naar huis. Wanneer uw kind nog niet eerder een 
rapport van onze school heeft gehad, kan het zijn dat het rapportboekje er anders uit ziet. We 
hebben hiervoor gekozen, omdat we volgend schooljaar met de medewerkers van de fusieschool 
gaan bepalen hoe we het rapport gaan vormgeven.   
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Vorige week dinsdag heeft u een uitnodiging ontvangen in uw mailbox voor een 
oudertevredenheidsonderzoek van DUO Onderwijsonderzoek. Veel ouders (ruim 40%) hebben de 
vragenlijst al ingevuld en dank daarvoor.  
We willen als school heel graag weten, hoe u tegen bepaalde zaken aankijkt. De input is belangrijk 
voor ons. We krijgen zo een beeld van wat onze 'parels en puzzels' zijn en maken vervolgens een plan 
waarin we de verbeterpunten opnemen.  De vragenlijst kan nog t/m 21 maart worden ingevuld. 
 
Ouder – kind - leerkracht gesprekken 
Vanaf 29 maart vinden de online ouder-kind-leerkrachtgesprekken plaats. Door op onderstaande link 
te klikken kunt u nu online intekenen. De ouders van de kinderen uit groep 8 hebben al een gesprek 
gehad, waarin het advies voor het voortgezet onderwijs centraal stond.     
 
Groep 1-2A: Juf Sylvia en Juf Britt 

Groep 1-2B: Juf Ulrike en Juf Kim 

Groep 1-2C: Juf Helma 

Groep 3A: Juf Cindy 

Groep 3B: Juf Nathalie 

Groep 4: Juf Wanda 

Groep 5: Juf Britt en Meneer Robert 

Groep 6: Juf Petra en Juf Patricia 

Groep 7: Juf Monique 

http://www.groterekendag.nl/
https://forms.gle/y5o8YecKiQLMH5yv9
https://forms.gle/N95V65LtBMzRx2xd6
https://forms.gle/83CaLtsBVrwrPR9E7
https://forms.gle/kmsmbfedJzi73p6u7
https://forms.gle/xv7AeFQwwPBhvzHg9
https://forms.gle/m7GVs9zS2KPGdU567
https://forms.gle/329R2icj3sZ49B126
https://forms.gle/zn99SPrS6JHxsQ7F9
https://forms.gle/GNE7sTb8G6MXZaJb9


 
Leerlingenraad 
Sofie en Pepijn laten op de foto de buitenspeelmaterialen zien die door leerlingenraad zijn 
aangeschaft. Alle groepen hebben een mand met een grote bal, een kleine bal, een volleybal,  
tennisballen en springtouwen gekregen. Een super mooi initiatief van de leerlingenraad, waar 
iedereen elke pauze weer van kan genieten.  
 

       
 
Kamp  
De leerlingen en ouders van groep 8 zijn deze week geïnformeerd over het kamp aan het eind van 
het schooljaar. In verband met corona hebben we ervoor gekozen om ook dit jaar niet naar Ameland 
te gaan. We hebben een kamplocatie in de buurt gereserveerd, waar we ook kunnen overnachten als 
de maatregelen dat toelaten.  
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt op 2 en 4 juni naar onze school. Op 2 juni worden alle individuele foto’s én 
de groepsfoto’s gemaakt. Op 4 juni worden de broertjes/zusjes foto’s gemaakt. Deze data staan ook 
in de social-media kalender.   
 
Nieuwe directeur 
Vanaf 6 april neemt Henri Verheij de dagelijkse leiding van de Holthuizen op zich. Mirjam blijft 
betrokken bij het fusieproces, maar is vanaf 6 april minder op locatie Holthuizen. Aan het eind van 
het schooljaar neemt Mirjam afscheid van de kinderen, de ouders en de collega’s. Hoe we dat gaan 
doen is afhankelijk van de wensen van Mirjam en van de dan geldende maatregelen.  
 
Belangrijke data 

Data Activiteit Voor wie? 

20-03 Oud papier Een aantal ouders uit groep 4 

26-03 Rapporten mee Allen 

01-04 Paasactiviteit in de groep Allen 

02-04 Studiedag teams Holthuizen - Ariëns Alle leerlingen de hele dag vrij  

29-03/ 
16-04 

Online ouder-kind-leerkracht gesprekken Ouders van de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 7 

 


