
 
Verkeer 

Tot voor kort zaten mijn kinderen 

op de basisschool in Noordwijk 

(inmiddels zitten ze alle drie op 

Leeuwenhorst). Regelmatig kregen 

zij verkeersonderwijs op school 

waarbij ik als ouder geholpen heb. 

Gelukkig is me niet opgevallen dat 

er ook kinderen waren die geen 

fiets hadden. Maar helaas is dat 

niet voor elk kind vanzelfsprekend. 

En zonder fiets kun je als kind 

helaas niet overal aan meedoen 

en leer je niet om je op de fiets 

veilig door het verkeer te 

bewegen.  

 

Mijn werkgever, ANWB, wil hier 

graag wat aan doen met het 

Kinderfietsenplan. We zijn op zoek 

naar jongens- en meisjesfietsen in 

redelijke tot goede staat, voor 

kinderen van 8 tot -18 jaar. 

Oftewel, fietsen met 24, 26 of 28 

inch wielmaat. 

 

 

Fietsen kunnen gedoneerd 

worden via de site. Nadat de 

fietsen zijn nagekeken en 

eventueel zijn gerepareerd door 

vrijwilligers, komen ze terecht bij 

kinderen die dat hard nodig 

hebben.  

Meer informatie staat op de site: 

www.anwb.nl/over-anwb/anwb-

kinderfietsenplan. 

Met hartelijke groet, 

Simone van 't Wout- van 

Leeuwen 

Cito- toetsen 

De Cito-toetsen worden van 8 

t/m 17 maart afgenomen. Dit is 

later dan u gewend bent. De 

reden hiervan is de lockdown 

met thuisonderwijs.  

Wij nemen de toetsen toch af na 

deze periode om de ontwikkeling 

van uw kind en de groep 

nauwlettend te volgen en goed in 

kaart te brengen. 

Na deze meting worden de toets- 

gegevens geanalyseerd en 

onderzoeken wij op welke 

onderdelen van de verschillende 

vakken uw kind of de hele groep 

nog extra instructie en 

begeleiding nodig heeft, zodat wij 

het onderwijs hierop kunnen 

aansluiten. 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

• Zondag 28 maart 

Zomertijd gaat in! 

 
 

• Maandag 29 maart 

Theoretisch 

verkeersexamen groep 

7/8 

 

• Donderdag 1 april 

Paasviering 

 

• Vrijdag 2 april 

Goede Vrijdag – alle 

kinderen vrij. 

 

• Maandag 5 april 

2e Paasdag – alle 

kinderen vrij. 

 

• Week 6 t/m 16 april 

Verkeerslessen gr. 1 

t/m 6 

 

 

http://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan
http://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan


  Nieuws uit groep 6/7 

In groep 6/7 zijn we naast de 
basisvakken met een hoop leuke 
projecten bezig. 
  

Blink 

We hebben een start gemaakt 

met een nieuw thema: ‘Altijd 

onderweg’.  

 

In dit thema onderzoeken de 

kinderen hun favoriete 

emigratieland. Ze vormen zich 

een beeld van emigratie met 

alles wat daarbij hoort, zoals 

emigratie in vroegere tijden, 

migratie van planten en dieren, 

redenen om te emigreren, de 

eigen familiegeschiedenis, de 

ontvangst in een nieuw land, de 

verschillen tussen culturen en 

de kennis die je moet opdoen 

om in het andere land te 

integreren. 

Verkeer 

 

De kinderen van groep 7 doen 

op maandag 29 maart mee met 

het Nationaal VVN 

Verkeersexamen. 

 

 In dit examen wordt getest of de 

kinderen voldoende inzicht 

hebben in verkeerssituaties en of 

ze zich bewust zijn van het belang 

van veilig verkeergedrag.  

Tijdens het VVN praktische 

Verkeersexamen later dit 

schooljaar, wordt getoetst of ze 

deze kennis kunnen toepassen en 

veilig gedrag vertonen in het 

echte verkeer. 

Koning van Katoren 

 

De Muze heeft ons digitaal 

uitgenodigd voor een muzikale 

voorstelling: Koning van Katoren. 

Deze voorstelling is gebaseerd op 

het gelijknamige boek van Jan 

Terlouw. Belangrijke 

onderwerpen in de voorstelling 

zijn dapperheid, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid. Deze 

onderwerpen zijn vervlochten in 

verschillende opdrachten die 

Stach, de hoofdpersoon,  moet 

vervullen. In zijn wereld waarin 

het vertrouwen in de politiek 

afneemt en men opgroeit in 

angst, strijdt Stach voor een 

betere toekomst en laat hij zien 

hoe het ook kan. De voorstelling 

laat de kinderen nadenken over 

zichzelf en de maatschappij 

waarin zij leven.  

Even voorstellen… 

Ik ben Denise en ik ben 21 jaar. 

Op dit moment zit ik in het 

laatste jaar van de Pabo en dat 

betekent dat ik dit jaar ga 

afstuderen.  

Ik zal de aankomende periode tot 

de zomervakantie mijn 

afstudeerstage lopen in groep 

6/7.  

De periode tot de meivakantie zal 

ik drie dagen in de week voor de 

groep staan en de periode na de 

meivakantie vijf dagen.  

De afgelopen drie jaar heb ik het 

wereld traject gevolgd op de 

Hogeschool Leiden, dit houdt in 

dat ik de wereld in de klas haal.   

U kunt hierbij denken aan 

actualiteiten en onderwerpen, 

zoals: diversiteit en democratie. 

Daarnaast heb ik het afgelopen 

halfjaar de minor ‘van verhalen 

groei je’ gevolgd, waarbij de 

focus heeft gelegen op het 

bevorderen van het 

leesonderwijs en het behalen van 

mijn leescoördinator certificaat.  

Tijdens mijn stage zal ik hier 

regelmatig aandacht aan 

besteden.  

Ik heb er in ieder geval super veel 

zin in! 

 

Donderdag de 18e 

buitengym 

Omdat de sporthal gebruikt 

wordt als stemlokaal voor de 

landelijke verkiezingen gymmen 

gr. 3 t/m  8 op donderdag 18 

maart buiten rondom school. 



 

Hemel en Aarde 

Het thema ’Lijf’ staat deze 

periode centraal in onze methode 

Hemel en Aarde. 

Juist in deze coronatijd worden 

geconfronteerd met wat ons lijf 

allemaal moet en kan. 

We hebben zorgen om ons lijf en 

dat van een ander. We mogen 

elkaar niet meer lijfelijk 

benaderen en we ervaren 

huidhonger. 

Ons lichaam is ook een wonder, 

ons hart klopt warm voor een 

ander, klopt altijd, ook als we 

slapen. 

Onze neus kan kriebelen, snuiten, 

ademen en zo zijn er vele 

voorbeelden te noemen. 

We verwonderen ons over ons lijf 

en we vertellen verhalen uit de 

bijbel. 

Het thema sluit ook mooi aan op 

onze lessen lijf en relatie die nu 

met ‘Kriebels in je buik’ zijn 

begonnen.  

Hart 

 

Ook al is het een spier 

In je borst 

Die bloed rondpompt 

 

Je kunt het 

Op de goede plaats hebben 

En op je tong 

 

Je kunt het luchten 

En uitstorten 

Vasthouden of weggeven 

 

Het klopt je leven lang 

 

O liefje, steel het mijne 

Maar breek het niet! 

 

 
 

 

Vanuit de OV 

Ondanks dat het stil is rondom de 

oudervereniging betekent dit niet 

dat er niks gebeurt of gaat 

gebeuren natuurlijk.  

De puzzelboekjes zijn enthousiast 

ontvangen bij de leerlingen zo 

ook bij de leerkrachten.  

Carnaval is in de klas gevierd en 

nu gaan we alweer richting Pasen. 

We zijn al druk bezig met de 

voorbereidingen!  

Ook zijn we aan het kijken welke 

jubileum activiteiten, die vorig 

jaar geen doorgang konden 

vinden, toch in een iets aangepast 

jasje wel kunnen plaatsvinden.  

Dus ook voor de laatste periode 

van dit schooljaar weer genoeg in 

petto.  

 

 
Kangoeroewedstrijd 2021 

De inschrijving voor de 

W4Kangoeroewedstrijd 2021 is 

geopend! Je kunt je nog 

inschrijven tot en met vrijdag 12 

maart. 

Deze 28e editie vindt plaats 

tussen 18 en 26 maart. 

Iedereen kan meedoen met 

W4Kangoeroe!  

Vanaf groep 3 t/m VWO 6. 

Individueel of in duo’s. Meer 

informatie is natuurlijk te vinden 

op de website 

www.w4kangoeroe.nl.  

Lijkt het je leuk om mee te doen?  

Schrijf je dan snel in voor de 

Kangoeroewedstrijd 2021! De 

kosten zijn € 3,- individueel en 

 € 5 ,- per duo.  

Carnaval 2021 

 

 

 

Jubileum 65 jaar! 

Wisten jullie dat we een ‘klein’ 

feestje gevierd hebben op 

school      . 

Juf Danielle vierde in november 

dat zij al 25 jaar in het 

onderwijs zit! 

En Juf Sanny vierde in januari 

dat zij al 40 jaar in het 

onderwijs zit. 

Zij trakteerden het team op 

een heerlijke taart! 

Samen 65 jaar in het 

onderwijs! Gefeliciteerd! 

 

 

 


