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Belangrijke data 

 
2 maart   Luizencontrole 

3 maart   AC - bijeenkomst, aanvang 19.30 uur 

6, 13, 20 maart  Crea Workshoprondes groepen 3 - 8 

11 maart   Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

18 maart   Scholierenveldloop 

24 maart   Bezoek AZ - speler groep 8 

25 maart, 1 en 8 april  Schoolvoetbal 

27 maart   Crea - kijkmiddag groepen 3 - 8 (13.00- 14.00 uur) 

9 april    ‘Eitje Tik’ 

10 april   Goede Vrijdag: Alle leerlingen zijn vrij 

13 april   Tweede Paasdag: Alle leerlingen zijn vrij  

16 en 17 april   Centrale eindtoets groep 8 

16 april    MR - bijeenkomst, locatie ‘t Tuselant 

    Aanvang 19.00 uur 

17 april   Koningsspelen 

22 april   Springfair 

24 april   Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

25 april   Aanvang Meivakantie 

11 mei    Eerste schooldag 

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! 

Vanaf 25 mei zullen alle groepen werken over het thema ‘Natuur en Wecycle!’. De Feestweek 

organiseren wij dit schooljaar in de week van 26 juni- 2 juli (LET OP: Dit is gewijzigd op de                 

jaarplanner!) en staat dit keer 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 €30,00.   

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 in een gesloten envelop met de naam van het kind    

erop afgeven. Wij hebben er zin in!  

Groep 8 gaat op 17, 18 en 19 juni op schoolkamp naar Texel. Dhr. 

Robert Thran en Mevr. Kirsten Bezem zullen hier binnenkort de      

betreffende ouder(s) / verzorger(s) verder over berichten.  

Feestweek! 



Trots!!! 

Via deze weg willen we nog even onze superfijne collega                     

mevrouw Kirsten Bezem feliciteren met haar officiële vaste benoeming!! 

Kirsten, wij zijn ontzettend blij met jou!! 

Even voorstellen! 

Hoi! Ik ben Eliene Hovinga. 

Ik ben achttien jaar en zit momenteel in het eerste leerjaar van          

Onderwijsassistent. Ik loop stage in groep 3/4 tot 23 juni. Ik vind het erg 

leuk om met kinderen te werken en ik wil na deze opleiding ook graag door naar de PABO om zo     

uiteindelijk zelf voor de klas te mogen staan. Naast school heb ik ook een heel leuk bijbaantje als          

zweminstructeur bij Zeemacht. Ik geef daar dan ook les aan kinderen die voor 

hun zwemdiploma komen zwemmen. Ik doe dit op de dinsdagavond en zater-

dagochtend en ik doe het met veel plezier. Andere hobby's die ik heb zijn       

creatieve dingen zoals zo nu en dan een tekening maken of een gedicht      

schrijven. Ik ben verslaafd aan muziek luisteren en zelf bespeel ik af en toe ook 

mijn keyboard of ukulele. Binnenkort wordt dit uitgebreid met een gitaar. Mijn 

motto is dan ook: 'Een dag zonder muziek is een dag niet geleefd'.   

Koningsspelen 

De landelijke Koningsspelen vinden dit jaar plaats op vrijdag 17 april 2020. 

De dag zal ’s ochtends, naast een gezamenlijk ontbijt, in het teken staan van 

nieuwe sport- en (oud-Hollandse) spelactiviteiten rondom de school op onze 

pleinen. Voor deze ochtend kunnen we heel graag ouderhulp gebruiken. We 

hebben ouders nodig die een opdracht willen begeleiden en ons willen helpen 

met het klaarzetten van de materialen. Daarnaast is het ook fijn als 

er ouders zijn die onze jongste Oranjefans willen begeleiden tijdens 

de spelletjes. Opgeven als hulpouder kan bij de leerkracht van uw 

kind, of via de briefjes die binnenkort worden uitgedeeld aan de    

kinderen. Alvast heel erg bedankt!  

Zindelijkheid in de groepen 1/2 

Kinderen in de groepen 1/2 hebben wel eens een ongelukje rondom zindelijkheid. Heel vervelend, 

maar ook heel begrijpelijk. Steeds vaker merken wij dat kinderen die pas op school komen wennen 

nog niet geheel zindelijk zijn. Wij willen u vragen hier samen met uw zoon / dochter aan te werken. 

Soms een lastig proces, maar wel heel wenselijk! Wij worden niet opgeleid om deze zorgtaak te      

verrichten. Daarnaast is het voor ons echt niet haalbaar om kinderen te verschonen. Wij kunnen       

gewoonweg geen tijd hiervoor vrij maken. Het gevolg zou namelijk zijn dat de overige kinderen tijdelijk 

zonder juf / meester in de klas zijn. Heeft u hulp nodig? Natuurlijk zijn wij er altijd om mee te denken in 

oplossingen! Alvast heel erg bedankt.   



 

Jarigen! 

  

2 maart  Liora Hamburg 

7 maart  Yoeri Silver 

9 maart  Mirthe Gerssen 

9 maart  Sep Heidweiller 

9 maart  Kushi Singh 

11 maart  Carlos Berkhuizen 

18 maart  Fenna Peels 

19 maart  Mila Kramer 

22 maart  Sofie Witte 

25 maart  Jaeron Betorina 

28 maart  A.J. Veenstra 

 

Allemaal namens team De Kluft: 

Van harte gefeliciteerd!  

 Crea-workshops 

Sport! 

Nieuwe leerlingen 

De crea-workshoprondes voor de groepen 3-8 starten op 6 maart. Kinderen 

kunnen zich inschrijven op een workshop naar keuze, gegeven door ouders 

of (oud-) leerkrachten. Er is weer een mooi aanbod samengesteld, van     

drama tot koken en dans. Op vrijdagmiddag 27 maart is er voor u gelegen-

heid om tussen 13.00 uur en 14.00 uur tijdens de kijkmiddag de resul-

taten te bewonderen in de aula samen met alle leerlingen. Graag willen 

wij via deze weg de ouders en verzorgers bedanken die zich weer  inzetten 

voor ons tijdens deze workshoprondes. Zonder u zouden wij deze middagen 

niet mogelijk kunnen maken!  

Op 25 maart, 1 april en 8 april vindt het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi plaats. Inmiddels is alles 

rond: We zullen met drie teams aantreden.  

Ook vindt de Scholierenveldloop binnenkort 

weer plaats (18 maart). 

 

Wij wensen alle sporters heel veel sport - en 

speelplezier de komende tijd!!!  

In de maand april worden Bram van Kooten,    

Maggie van den Berg, Hailey Snaphaan,         

Djanae Schrieken, Brian Groothedde en            

Faye van Gulik 4 jaar. Zij starten deze maand met 

wennen.  

Welkom op De Kluft Bram, Maggie, Hailey, Djanae, 

Brian en Faye! Wij wensen jullie een hele fijne, 

leerzame tijd bij ons op school!  


