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NL-Doet 
Komende vrijdag doen we mee met de landelijke vrijwilligersdag van NL-Doet. Tussen 15.00 uur 
en 17.00 uur hopen we zoveel mogelijk ouders te kunnen verwelkomen om een aantal klussen in 
en rond school uit te voeren. Onderstaande klussen staan op het programma en we kijken of het 
lukt om alles af te ronden. 
-Tuintjes ‘voorjaarsklaar’ maken. 
-Ramen buitenom schoon maken. 
-Gaten in het grasveld vullen. 
-Aantal klussen in het lokaal van groep 7/8. 
-Speeltoestellen schoon maken. 
U mag zelf bekijken welke klus u wilt gaan uitvoeren. Zorgt u wel 
voor uw eigen materiaal/gereedschap? Tot vrijdag!  
 
Project ‘Plastic soep’ 
Komende maandag start het project ‘Plastic soep’. Twee weken lang organiseren we diverse 
activiteiten en lessen rond het thema ‘plastic soep’. Er zijn een aantal gezamenlijke activiteiten en 

verder vult iedere groep het op eigen 
wijze in. Naast de ‘ Plastic soep’ gaat 
het ook over de zorg voor onze aarde 
en het schoon/netjes houden van de 
eigen omgeving. We maken er leuke 
en leerzame weken van. Op 
woensdagavond 23 maart willen we 
graag aan alle ouders laten zien wat we 
hebben gedaan. U bent, samen met 
uw kind(eren) van harte welkom 
tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Het is 
vrije inloop deze avond. 
 
Ouderavond 
Omdat sinds lange tijd ouders weer 
zonder beperkingen school in mogen, 

willen we de ouderavond van 23 maart, dit keer, omdopen tot ‘Ontmoetingsavond’. Tussen 18.30 
uur en 19.30 uur is de school geopend om elkaar weer eens te ontmoeten. Onder het genot van 
een hapje en een drankje kunt u in de school bekijken wat we hebben gemaakt tijdens het project 
en daarnaast is er gelegenheid om ‘bij te kletsen’.  
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Nieuwe methode voortgezet technisch lezen 
De afgelopen maanden hebben wij ons verdiept in het technisch lezen voor de groepen 4 tot en 
met 8. We hebben voorlichting gehad over verschillende methodes en uiteindelijk gekozen voor 
Atlantis van uitgeverij Delubas. In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen volledig 
geïntegreerd aangeboden. Kinderen leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. 
Omdat leesplezier de basis is voor 
leessucces, staat de leesbeleving in 
elke les centraal. De methode 
wordt deze week besteld en zodra 
alles binnen is, gaan we er ook in de 
groepen mee werken. Omdat 
Atlantis een methode is voor zowel 
technisch als begrijpend lezen, 
nemen we afscheid van de 
begrijpend lezenmethode 
Nieuwsbegrip.  
 
Luizencontrole 
Er is deze week een luizencontrole geweest. Zijn er luizen of neten gevonden, dan stellen wij ouders 
hiervan op de hoogte. Heeft u niets gehoord, dan is er niets gevonden. Afgelopen maandag waren 
er wel een aantal kinderen ziek thuis. Willen de ouders van deze kinderen zelf nog een keertje goed 
kijken? 
 
Kaatsclinic 
Morgen is er voor de groepen 3 tot en met 8 een kaatsclinic. Dit wordt op het schoolplein gedaan. 
Wilt u er om denken dat de kinderen goede (gym)schoenen aan doen. Vanwege de clinic is er dit 
keer geen gym in de gymzaal.  
 
Jan Jacob Koornstra 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
 
Maart 
10 Kaatsclinic 
11 NL-Doet (15.00-17.00) 
14 Start project ‘Plastic soep’ 
15 Schoolschaatsen (groep 5-8) 
22  Schoolschaatsen (groep 5-8) 
23 Ontmoetingsavond (18.30-19.30) 
23 Afsluiting Project (18.30-19.30) 
28 Kleding van actie wordt opgehaald 
 
 

https://www.delubas.nl/methodes/lezen/atlantis-nieuw/methode-voor-voortgezet-lezen/
https://www.delubas.nl/methodes/lezen/atlantis-nieuw/methode-voor-voortgezet-lezen/
https://www.delubas.nl/methodes/lezen/atlantis-nieuw/begrijpend-lezen-kijken-en-luisteren/
https://www.delubas.nl/methodes/lezen/atlantis-nieuw/alles-draait-om-leesplezier/

