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Belangrijke data 
 

1 maart  Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie 

11 maart  Verkleedfeest 

12 maart  Ingelaste studiedag: Alle leerlingen zijn vrij  

   !!Indien u hierdoor in de problemen komt d.m.v. opvang, 

   laat u het ons dan weten? We zoeken dan samen naar 

   een oplossing!! 

22-26 maart  ‘Week van de Daily Mile’ 

15-25 maart  Oudergesprekken via MEET groepen 1-7 

26 maart  Rapportfolio’s mee naar huis 

1 april   ‘Eitje Tik’ 

2 april    Goede Vrijdag: Alle leerlingen zijn vrij 

5 april   Tweede Paasdag: Alle leerlingen zijn vrij 

14 april  MR - bijeenkomst 

20, 21 april  Centrale Eindtoets groep 8 

23 april  Koningsspelen 

24 april  Aanvang Meivakantie 

10 mei   Eerste schooldag 

Wat een feest om weer bij elkaar te zijn!! 

 



Corona - maatregelen 

 

 Oudergesprekken 

 

Eitje Tik! 

Donderdag 1 april staat geheel in het teken van de paasviering met natuurlijk de jaarlijkse  

Ei-tik wedstrijd op het programma! Helaas kunnen we dit jaar geen Kluft - Koning (in) kronen, omdat 

we geen kinderen uit verschillende groepen mogen mengen. Maar dat zal de pret vast en zeker niet 

drukken… We vragen daarom ter voorbereiding alle kinderen twee 

gekookte eieren mee te nemen!!  

We draaien inmiddels alweer drie weken ‘ín de school’ en wat gaat het,    

ondanks de maatregelen goed! Soms blijven kinderen uit voorzorg even 

thuis en veel ouders en verzorgers overleggen bij twijfel. Toch willen we u 

erop attent blijven maken dat kinderen ook met milde                              

verkoudheidsklachten thuis moeten blijven. Het is niet leuk, maar het is 

echt belangrijk dat we dit met elkaar volhouden. De besmettingscijfers zijn 

momenteel hoog in Den Helder!! 

Weet u het niet zeker, overlegt u dan even met ons? Alvast heel erg bedankt!! 

De oudergesprekken (groepen 1 - 7) zijn gepland in de weken van 15 - 26 maart.                             

Op dinsdag 9 maart krijgen alle kinderen het briefje met de afspraak mee naar huis, op vrijdag 12 

maart delen alle leerkrachten met de ouders een mail waarin uitgelegd wordt hoe deel kan worden 

genomen aan de MEET, inclusief een link.  

We sturen expres een mail, zodat iedereen direct makkelijk kan doorlinken op 

het device naar keuze (met Social Schools gaat dat toch iets lastiger, omdat veel 

ouders deze melding enkel op de telefoon ontvangen). Mocht u nu de mail niet 

op 12 maart ontvangen, dan raden we u aan de spambox even te controleren. 

En anders kunt u natuurlijk altijd even telefonisch contact opnemen, dan sturen 

we de link opnieuw! 



 Afsluitend thema en goed doel! 

 Even Voorstellen!  

 SpringFair 

Helaas… We hebben met pijn in ons hart besloten de SpringFair (15 april) opnieuw te moeten      

cancelen. Maar we laten ons uiteraard niet uit het veld slaan!! En hebben besloten een              

‘Indian Summer Fair’ te organiseren. Nog eventjes geduld dus…maar het wordt weer fantastisch! 

Het is nog maar maart, maar wij zijn al druk bezig met de voorbereiding van een knallende afsluiting 

van het jaar! Dit doen we normaal gesproken met een schoolbreed thema. Dit schooljaar zullen de   

weken na de meivakantie in het teken staan van het milieu, scheiding van afval en het klimaat tijdens 

de ‘Beleef je eigen natuurlijke omgeving’ weken!  

Wat we precies gaan doen delen we uiteraard later met u. Maar door het vervallen van de SpringFair 

willen we dit voorjaar op een andere manier geld inzamelen en passend bij dit thema: Namelijk door     

inzameling van lege flessen. We zouden het daarom superfijn vinden als u uw lege flessen voor ons 

wilt bewaren, zodat wij na de meivakantie de inzameling kunnen opstarten!! Het geld willen we         

gebruiken voor de eigen, natuurlijke omgeving van de school. 

Denkt u aan verblijven voor vogels, een insectenhotel, planten, 

bloemen, tuingereedschap, een moestuin. Maar ook instrumenten 

voor onderzoek zoals vergrootglazen en telescopen. Het overige 

geld willen we inzetten voor een spetterend afscheid van onze 

groep 8 - toppers. Dus… heeft u lege flessen… zou u ze dan voor 

ons willen  bewaren? Tijdens de lessen rondom milieueducatie   

zullen ze goed van pas komen. En het zou geweldig zijn als we de 

opbrengst zouden mogen gebruiken.. Alvast ENORM BEDANKT!!  

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Dean Meskers en ik ben 16 jaar oud. Ik volg de opleiding tot   

onderwijsassistent en ik ben de nieuwe stagiair in groep 3. Mijn doel is om 

er een leuke en leerzame tijd van de maken. Ik ben aanwezig op maandag 

en dinsdag. Ik heb er zin in!  

 



Jarigen! 

 

1 maart Evan Rensmaag 

2 maart  Liora Hamburg 

2 maart Senn Bruul 

7 maart  Yoeri Silver 

9 maart  Mirthe Gerssen 

11 maart Yalou Schouten 

11 maart  Carlos Berkhuizen 

14 maart Djessie Jongste 

18 maart  Fenna Peels 

19 maart  Mila Kramer 

22 maart  Sofie Witte 

22 maart Layla Los 

25 maart  Jaeron Betorina 

31 maart Daisey van Laar 

 

Namens het team van De Kluft:  

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!  

 

Fit & Sportief!  

Rosa Borkes, Railey Medendorp en Kaitlyn van 

Vugt worden in de maand april 4 jaar. Zij komen 

vlug bij ons op school wennen. 

Welkom op De Kluft Rosa, Railey en Kaitlyn!     

Wij wensen jullie heel veel (leer) plezier bij ons op 

school!!   

Nieuwe leerlingen 

Spaanse les 

We zijn weer gestart met Spaanse lessen in de bovenbouw voor een 

aantal kinderen. Deze worden gegeven door mevrouw Abigail Gil.     

Superleuk en interessant om te horen hoeveel er wordt opgestoken in 

zo een korte tijd!  

De periode maart / april wordt normaal gesproken gebruikt voor veel sportieve activiteiten. Zo kunnen 

de kinderen meedoen aan de Scholierenveldloop, maar ook vindt het schoolvoetbaltoernooi altijd op 

diverse middagen plaats. Helaas zijn beide evenementen afgelast. Onze kinderen doen deze maand 

een hele week mee aan een vervangende activiteit, namelijk de ‘Daily Mile’. Dit betekent dat alle 

groepen gedurende de week van  22 - 26 maart een aantal mijlen 

zullen afleggen!    

Het doel van de Daily Mile is heel simpel: Blije en fitte(re) kinderen 

door dagelijks 15 minuten (hard)lopen op school. Wij proberen al 

veel te bewegen tussen de lessen door, door bijvoorbeeld te dansen 

of op een andere actieve manier bezig te zijn met een opdracht. De 

Daily Mile is een korte pauze waarbij de kinderen even de benen 

kunnen strekken en een rondje kunnen (hard)lopen gedurende 15 

minuten. De mile staat ongeveer gelijk aan 1,6 km.  

U ontvangt binnenkort meer informatie via Social Schools!  


