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Belangrijke data 
 

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 

13 mei   Hemelvaartsdag: Alle leerlingen zijn vrij 

14 mei   Dag na Hemelvaart: Alle leerlingen zijn vrij 

17 mei   Start schoolthema “Beleef je eigen natuurlijke 

   omgeving!’ 

21 mei   Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

24 mei   2e Pinsterdag: Alle leerlingen zijn vrij  

25 - 28 mei  Inzamelingsactie goed doel: Lege flessen 

Eitje Tik!!! 

 

Wat een spanning en sensatie tijdens de jaarlijkse ‘Eitje Tik’’ wedstrijd…! Het zoeken van eieren was 

ook een grote happening. Er werden naast eitjes ook beschilderde stenen gevonden! En er was      

gewoon een Paashaas op school! Superbedankt Amy-Lynn (groep 8) en Iris Bongers (moeder 

Roxanne en Romano). En voor alle winnaars: We horen graag het geheim van ‘Het hard gekookte ei’.      

Van harte gefeliciteerd!! 

 



Vragenlijst Tevredenheid 

 

 Eindtoets 

 

Schoolfruit 

Dit schooljaar is voor de derde maal de subsidie-aanvraag op 

schoolfruit aan ons toegekend. Dit betekende dat we weer 

gedurende 20 weken konden genieten van verschillende 

groente - en fruitsoorten. Soms ging het om een product dat 

we nog niet allemaal kenden, zoals de pomelo. Vaak waren 

het al bekende (seizoens)producten, deze waren vooral     

lekker en gezond. Omdat we een tijdje gesloten zijn geweest, 

loopt de periode in aanbod nog even langer door, namelijk tot 

vrijdag 4 juni. Voorlopig kunnen we er dus nog even van genieten!  

Met enige regelmaat verzamelen we als school allerlei gegevens om de              

tevredenheid met en het welbevinden op onze school te 'meten'. De informatie die 

we zo binnenkrijgen kunnen we gebruiken om ons beleid te toetsen en zo nodig bij 

te stellen. Naast deze onderwerpen zijn we deze keer geïnteresseerd in uw       

bevindingen rondom het thuisonderwijs. Binnenkort wordt u gevraagd via de mail deze twee             

oudervragenlijsten in te vullen. De vragen hebben we als school overigens niet zelf gemaakt. Deze 

komen uit een databank en i.v.m. het vergelijken van antwoorden met 'landelijke gemiddelden'      

hebben we er voor gekozen geen veranderingen aan te brengen in de vragen. Alvast heel erg         

bedankt voor uw deelname!  

Groep 8 maakt zich op voor de Centrale Eindtoets. Deze vindt plaats op 20 en 21 april (iedere dag 

tijdens de ochtenduren). Het is belangrijk dat alle kinderen deze toets maken, wij vragen u hier       

rekening mee te houden tijdens het plannen van een eventueel bezoek aan een huisarts of tandarts 

e.d. De Centrale Eindtoets toetst wat de kinderen in acht jaar hebben geleerd. Je hoeft er dus niet 

speciaal voor te leren. Wij wensen de kinderen uit groep 8 heel veel succes! Wilt u nog iets weten 

over de toets, dan kunt u kijken op de website (de brochure heeft u inmiddels ontvangen):  

Brochure Centrale Eindtoets 2021 | Brochure | Centrale Eindtoets (centraleeindtoetspo.nl)  

Aankomende vrijdag 23 april is het zover, de landelijke Koningsspelen  

vinden dan plaats! Normaal gesproken maken we deze dag van veel     

ouderhulp gebruik tijdens allerlei sport- en (oud-Hollandse) spelactiviteiten 

rondom de school op onze pleinen. Omdat dit helaas nu vanwege de    

corona-maatregelen niet mogelijk is ziet de dag er iets anders uit. Maar… 

niet minder leuk!!! We hebben er in ieder geval al heel veel zin in!!  

Koningsspelen 

https://www.centraleeindtoetspo.nl/publicaties/publicaties/2020/11/03/brochure-centrale-eindtoets-2021


 Even Voorstellen!  

Feestweek! 

Beste ouders/verzorgers,  

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Shirley Tuit, ik ben 43 jaar en 

ik kom de aankomende tijd snuffelstage lopen op maandag om te kijken of 

het onderwijs mij leuk lijkt. Mijn basisplek is groep 4/5 en van daaruit zal ik 

soms in andere groepen een kijkje nemen. Ik heb al een paar keer            

meegelopen en vind het nu al ontzettend leuk. De kinderen en de              

leerkrachten hebben mij warm onthaald. Ik hoop op een bijzondere en leerzame ervaring deze tijd.  

Met vriendelijke groet, Shirley Tuit 

Dit jaar is het weer zover: De kinderen gaan niet op schoolreis maar in plaats daarvan vieren we met 

de hele school een week lang feest tijdens de Feestweek! We hebben lang gewikt en gewogen. Met 

name omdat we tijdens de feestweek altijd ontzettend veel hulp ontvangen van ouders. Dit zal nu 

hoogstwaarschijnlijk iets anders verlopen, maar we gaan er, ondanks alles een fantastische week van    

maken!   

Vanaf 17 mei zullen alle groepen werken over het thema ‘Beleef je 

eigen natuurlijke omgeving’. Dit betekent dat de weken na de   

meivakantie veelal zullen gaan over het milieu, scheiding van afval 

en het klimaat. De Feestweek organiseren wij dit schooljaar in de 

week van 14 - 17 juni en staat geheel in het teken van ditzelfde 

thema, als knallende afsluiter! Wij zijn momenteel druk met de                 

voorbereidingen en zullen u spoedig verder informeren over de 

nadere invulling van de dagen.  

Wij vragen u om deze week mogelijk te kunnen maken, om een bijdrage van 25 euro. Deze bijdrage 

kunt u (of uw zoon / dochter) vanaf nu inleveren bij de leerkracht van uw kind.  

Natuurlijk kunt u ook sparen, in gedeeltes betalen. Overlegt u dan met de  

leerkracht zodat hij / zij hier van weet? Graag het geld gesloten in een envelop met de naam van het 

kind er op afgeven. Wij hebben er zin in!  

Bovenstaande geldt voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7. Dhr. Robert Thran zal binnenkort de 

betreffende ouder(s) / verzorger(s) berichten over de invulling van de    

afsluitende activiteiten van onze kanjers uit groep 8.  



Goed doel! 

 Samen & Verbonden 

Planten, bollen, zaden 

Zoals eerder gezegd zijn we al druk bezig met de voorbereiding van een knallende afsluiting van het 

jaar, namelijk het schoolbrede thema Beleef je eigen natuurlijke omgeving’.  

Wat we precies gaan doen delen we uiteraard later met u. Maar we vertelden u al in de vorige     

nieuwsbrief dat we dit voorjaar (door het vervallen van de Spring Fair) op een andere manier geld    

willen 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. 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 microscopen. 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!!   

!!De flessen kunnen worden ingeleverd op school in de week van 25 - 28 mei!! 

Wanneer u druk bezig bent in uw tuin en planten / 

bollen / zaden over hebt… wij houden ons         

aanbevolen!!!  

Samen & Verbonden is een van de kernwaarden van ons onderwijs. Onze 

leerlingen uit de groepen 1/2 hebben prachtige bloempotten versierd met 

een mooie Gerbera er in. Ook hebben ze enorm hun best gedaan op het 

verstoppen van een paar paaseitjes als verrassing!! 

Gisteren hebben een paar kinderen de mooie bloemen 

naar de bewoners gebracht van Het Lyceumhof,    

Westhoek en Dyckzicht. Zij kunnen nu 

lekker genieten van de mooie      

bloemen tijdens de paasdagen. Goed 

gedaan kanjers!! En enorm bedankt 

Suus Geluk voor het leveren van de 

mooie bloemen en potten!!   



Jarigen! 

 

3 april  Fay Jaspers 

3 april  Jesper van der Sloot 

3 april  Kaitlyn van Vugt 

5 april  Bram van Kooten 

6 april  Hailey Snaphaan 

7 april  Rosa Borkes 

11 april  Djanae Schrieken  

12 april Maggie van den Berg 

14 april  Duncan de Bijl 

19 april Rif Meijer 

23 april Faye van Gulik 

23 april Sanne van der Meer 

24 april Jayden Ludwig 

27 april Robine Sanderse 

28 april Brian Groothedde 

30 april Amalia Youssef 

 

Allemaal namens team De Kluft:  

Van harte gefeliciteerd!  

Guillaume Roggeveen en Mateo Ellen worden in 

de maand mei 4 jaar. Zij komen vlug bij ons op 

school wennen. 

Welkom op De Kluft Guillaume en Mateo! 

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

school!!   

Nieuwe leerlingen 

Wist u dat... 

Wist u dat… wij een nieuwe wilgenhut op ons voorplein hebben? De vorige 

werd vernield door vandalen. Ook is daar hard gewerkt aan een verblijf voor de 

egels!  

Wist u dat… In het lokaal van groep 1/2C sinds kort een prachtig nieuw huis 

staat? Het is nog niet helemaal klaar, maar er kan al heerlijk in worden          

gespeeld!  

Wist u dat… we tegenwoordig een heus museum in onze school hebben?     

Onze oudste toppers van groep 7/8 hebben prachtige kunstwerken 

gemaakt!! 

Wist u dat… we allemaal flink aan onze conditie hebben gewerkt   

tijdens de week van de Daily Mile? Superknap om te 

zien hoe iedereen zich heeft ingezet, dit is echt een 

applausje waard!!! 

 


