
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

Er wordt al hard geoefend door de kinderen voor de paasviering van a.s. donderdag. Regelmatig hoor

je in de gang de kinderstemmetjes al heerlijk zingen. Hoe mooi is dat!

“Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag.

Samen op weg naar Pasen en delen in Gods liefde, elke dag!”

Welkom. We mogen twee nieuwe leerlingen verwelkomen; in groep 1/2c Davi en in groep 1/2a Boaz.

We heten jullie van harte welkom en wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school.

Lied van de maand. In april zijn er weer nieuwe liederen van de maand, te weten: “Christus onze

Heer verrees” lied 624 uit het Liedboek 2013 en het lied “Er is iemand”.

Techniekroute groep 8. Hebt u dat ook wel eens? Een kraan die lekt? Een verwarmingsketel die het

begeeft? Een auto die het niet meer doet? Dan is het handig als er iemand is die u kan helpen. Echter,

(te) weinig jonge mensen kiezen voor een toekomst in de techniek. Terwijl je met dit werk zoveel

mensen blij kunt maken. De techniek zit te springen om gemotiveerde collega’s. Om jonge mensen

kennis te laten maken met techniek wordt er in Alblasserdam al jaren een techniekroute voor

leerlingen uit groep 8 georganiseerd. Dit jaar is dat op woensdag 13 april.

De leerlingen uit groep 8 hebben hier inmiddels meer informatie over ontvangen.

Paasviering. Op donderdagochtend 14 april willen wij met de kinderen het Opstandingsfeest vieren.

We vieren dit in de Ichthuskerk. We beginnen om 8.35 uur. Het is de bedoeling dat kinderen zelf naar

de Ichthuskerk komen of gebracht worden. De deuren gaan om 8.20 uur open. Na de Paasviering

lopen de kinderen met hun leerkracht terug naar school. Het is een viering voor de kinderen, ouders

die bij de viering aanwezig willen zijn, kunnen plaatsnemen in de zijvakken in de kerk. Uiteraard

blijven kinderen die nog niet naar school gaan thuis.

Het is de bedoeling dat de kinderen hun fietsen zoveel mogelijk op school brengen. Bij de kerk is niet

zoveel plaats voor de fietsen.

Paaslunch. ‘s Middags lunchen de kinderen met elkaar. De ouderraad maakt tussen de middag weer

een heerlijke paaslunch. Vanaf 14.30 uur zijn de kinderen vrij voor het Paasweekend. Wilt u uw kind

morgen, woensdag 13 april een beker, bord en bestek meegeven? Dit moet woensdag al omdat de

kinderen op donderdagochtend meteen naar de kerk gaan voor de Paasviering.

Vi� d��e ���uw��r��� �il��� w� u
e�n ���eg��� p�a����ke��
to����se�!



Koningsspelen. Op vrijdag 22 april vieren we op school met alle kinderen de koningsspelen.

● De kinderen van groep 1 tot en met 5 vieren deze dag op school. De kinderen worden deze

ochtend niet binnengebracht. Om 8.30 uur zingen we hier met z’n allen het Wilhelmus couplet 1

en 6. Na het zingen gaan de kinderen eerst naar hun lokaal en daarna beginnen de spellen. De

kinderen van groep 1 tot 4 zijn om 12.00 uur uit. Voor de kinderen van groep 5 start de vakantie

om 14.00 uur. Voor hen is er deze dag dus een continurooster.

● De kinderen van groep 6 krijgen een sport- en speldag bij sporthal De Blokweer. Zij worden hier

om 8.30 uur verwacht. I.v.m. de sluiting van het zwembad is dit programma rond 11.00 uur

afgelopen en gaan de kinderen terug naar school alwaar het programma wordt voortgezet tot

14.00 uur. De kinderen worden op de fiets bij de sporthal verwacht zodat ze met z’n allen terug

kunnen fietsen naar school.

● De kinderen van groep 7 worden om 8.45 uur op Sportpark Souburgh verwacht. Hier blijven zij

de hele dag tot 14.00 uur. Sporten en spellen worden hier voor hen verzorgd.

● De kinderen van groep 8 worden om 8.45 uur op Sportpark Molenzicht verwacht. Zij krijgen

allerlei sporten en spellen aangeboden in de sporthal, op het korfbalveld en bij het

Lammetjeswiel. Hun programma eindigt rond 14.00 uur.

Zorg ervoor dat de kinderen van vooral groep 6, 7 en 8 makkelijk zittende kleding aan hebben

waarmee ze binnen en buiten kunnen sporten. Het is fijn als de kinderen, zeker de kinderen van

groep 6 die weer teruggaan naar school een schoon shirt bij zich hebben.

Screening SPA. Alle kinderen rond de leeftijd van 4.3 jaar op de basisscholen in de gemeenten

Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam komen in aanmerking voor een logopedische screening. Het

doel van de screening is het vroegtijdig signaleren van problemen op het gebied van de

spraak/taalontwikkeling, stem en mondgewoonten.

Het op jonge leeftijd signaleren van problemen om de spraak/taalontwikkeling zorgt ervoor dat het

kind de juiste ondersteuning kan krijgen, zodat het niet of zo min mogelijk belemmerd wordt in zijn of

haar algemene taalontwikkeling.

Ook op onze school zal deze screening gaan plaatsvinden. Ouders van de kinderen die het betreft

ontvangen vooraf een vragenlijst om in te vullen. Ook ontvangen zij een brief met meer informatie

over de screening. Deze screening zal uitgevoerd worden door Spreekvaart Logopedie in opdracht van

het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden.

Spelletjesdag kleuters. Als de midden- en bovenbouw kinderen  op schoolreis gaan op maandag 27

juni, dan hebben de kleuters een spelletjesdag op school. Afwisselend spelen we in groepen

spelletjes op het plein, we spelen in de speeltuin en we hebben een kindervoorstelling op het

bovendek. Natuurlijk eten we met elkaar tussen de middag iets lekkers op school.

Nadere informatie volgt nog.

Eindtoets groep 8. Op woensdag 20 en donderdag 21 april maken de kinderen de eindtoets die aan

het einde van de basisschool door alle leerlingen van groep 8 gemaakt wordt. Wij gebruiken sinds

enkele jaren de IEP eindtoets i.p.v. de CITO eindtoets. De IEP eindtoets is kindvriendelijker te maken.

Niet te verwarren met eenvoudiger maar het invullen gaat op een manier die meer bij de kinderen

past.

Voetbaltoernooi. Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 & 8 is verplaatst van woensdag 25 mei

naar woensdag 1 juni.

Meivakantie. Op vrijdagmiddag 12.00 uur of 14.00 uur begint de meivakantie. Maandag 9 mei wordt

iedereen om 8.30 uur weer op school verwacht. Wij wensen iedereen een fijne vakantie als u zelf ook

vakantie hebt. Moet u deze weken gewoon werken, veel werkplezier.



Pleegouder worden? U heeft het in zich! Elk kind verdient het om vanuit een

veilig thuis op te groeien en te genieten van het leven. Wilt u voor een korte tijd

betrokken zijn of juist liever voor de lange duur? Heeft u alleen in het weekend

tijd of kunt u ook door de week? Horizon Pleegzorg heet u graag van harte

welkom. Kom naar onze voorlichtingsavond in Dordrecht. Tijdens onze

voorlichting krijgt u alle informatie om een goede keuze te maken, te weten te komen of het

pleegouderschap bij u past en kunt u vragen stellen aan een pleegouder uit uw regio. We zien u graag

op: maandag 18 mei 2022 om 20.00 uur in Dordrecht. De avond vindt plaats op ons kantoor aan de

Korte Parallelweg 1 in Dordrecht. U kunt zich aanmelden via www.horizonpleegzorg.nl/voorlichting/.

Voor meer informatie over pleegzorg en voor een kort filmpje van een pleeggezin, ga naar

www.horizonpleegzorg.nl.

Agenda:

Woensdag 13 april 09.00-12.00 uur Techniekroute groep 8
Donderdag 14 april Paasviering & paaslunch - continurooster tot 14.30 uur
Vrijdag 15 april Goede vrijdag - kinderen zijn vrij
Maandag 18 april 2e Paasdag - kinderen zijn vrij
Woensdag 20 april &
Donderdag 21 april

IEP eindtoets groep 8

Vrijdag 22 april Koningsspelen
Maandag 25 april t/m
vrijdag 6 mei

MEIVAKANTIE

Zondag 8 mei Moederdag
Woensdag 11 mei Verkeersexamen praktijk voor groep 7
Woensdag 18 mei 15.00 uur Schoolvoetbaltoernooi voor groep 5 & 6
Vrijdag 20 mei Wandelen voor water
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag - kinderen zijn vrij
Vrijdag 29 mei Vrije dag
Woensdag 1 juni 15.00 uur Schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 & 8
Maandag 6 juni 2e Pinksterdag - kinderen zijn vrij
Maandag 7 juni t/m
zondag 19 juni

School- & Kerkweek

Woensdag 8 t/m
vrijdag 10 juni

Kamp voor groep 8

Woensdag 15 juni Planningsdag - kinderen zijn vrij
Zondag 19 juni Vaderdag
Maandag 20 juni vanaf 12.00 uur Lesvrije middag - kinderen zijn vrij
Dinsdag 21 juni 15.00-15.30 uur Kijkmiddag

Een hartelijke groet, mede namens het team & het leiderschapsteam,

Marianne Krabbendam

Van ����da� 25 ap��� t/m ��ij��� 6 me�
is ��� m�i����n�i�. Op �a��d�� 9 me�
ve���c���n �i� d� ���de��� �m 08.30
u�r ��e� �p ��h�o�. Tot ���!

Fij�� ��ka���� al����al!

http://www.horizonpleegzorg.nl/voorlichting/

