
NIE UWSBRIE F  MEI
SONGFESTIVAL EN MEER

Agenda
 
10 mei 
OR-vergadering:  
19.30 uur 
 
13 t/m 16 mei 
Hemelvaartvakantie 
 
20 mei  
Opnamen Supersonisch Songfestival 
 
24 mei 
Tweede Pinksterdag 
 
29 mei 
Uitzending Supersonisch 
Songfestival :19.00 uur
 
31 mei 
Nieuwsbrief juni

Roald Dahl Supersonisch Songfestival 
Deze maand staat ons cultuurproject “Muziek en dans” 
op het programma met als hoogtepunt het Roald Dahl 
Supersonisch Songfestival.
Elke groep vertegenwoordigt een land en gaat onder  
leiding van docenten van ToBe een optreden  
instuderen. Op donderdag 20 mei is de uitvoering. 
Omdat het vanwege de coronamaatregelen helaas niet 
mogelijk is om hier publiek bij aanwezig te laten zijn, 
wordt het songfestival gefilmd.
De complete film verschijnt op zaterdag 29 mei om 
19.00 uur op het YouTube kanaal van de Roald Dahl.

BSO en overblijven 
Vanaf vandaag ziet het rooster er weer redelijk normaal uit en kan er zo nodig gebruik gemaakt worden van 
onze BSO mogelijkheden en de overblijfregeling. Tijdens het overblijven eten de kinderen zoveel mogelijk in 
hun eigen lokaal onder begeleiding van een overblijfouder.
De richtlijnen uit het meest recente corona protocol basisonderwijs staan ook weer toe dat de kinderen uit 
groep 1 t/m 4 gezamenlijk mogen buitenspelen. Cohortering (werken met vaste groepen) wordt voor groepen 
uit de onderbouw niet langer als zinvol gezien.
Voor de bovenbouw geldt cohortering nog steeds als dringend advies, waardoor deze groepen een gedeelte 
van het schoolplein aangewezen krijgen om te spelen.
U zult begrijpen dat dit lastiger wordt, naarmate er meer kinderen overblijven.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk om alleen gebruikt te maken van de overblijfregeling als dit noodzakelijk is.



Omgaan met groepsdruk
Voor de kinderen uit groep 8 zal de overgang naar de brugklas een 
behoorlijk aantal veranderingen met zich meebrengen. Een ander 
onderwijstype, een nieuwe schoolomgeving en -organisatie en  
natuurlijk nieuwe klasgenoten. “Erbij willen horen”, komt dan ook 
om de hoek kijken en daar willen we onze leerlingen ook op  
voorbereiden. Woensdag 12 mei staat er daarom een  
voorlichtingsles over groepsdruk op het programma. De kinderen  

leren wat een groepsgevoel is, wat groepsdruk is en dat ze in groepsverband soms ook een ‘nee’-gevoel  
kunnen krijgen. Besproken wordt wat verschillende strategieën zijn waarop anderen groepsdruk kunnen  
uitoefenen.  
De kinderen zullen leren deze te herkennen. Tot slot oefenen ze met het aangeven van hun grenzen.

De volgende tips kunnen daar zeker bij helpen:
• Maak van tevoren afspraken met jezelf over wat je wel en niet wilt. Zorg dat je goed weet waar  
 je grens ligt.
• Vertel de groep dat je zelf wilt besluiten of je meedoet en dat je daarvoor tijd nodig hebt.
• Zit je in een situatie waarin je meteen moet besluiten, loop dan weg.
• Vraag één van de vrienden die je vertrouwt, of deze met je wil praten.
• Neem altijd je eigen besluit, ook als de groep dat niet leuk vindt. Durf nee te zeggen.
• Praat ook eens met een buitenstaander over jouw vriendengroep.

Sportdag groep 5 t/m 8 
Vanwege de coronamaatregelen gaat de sportdag voor groep 5 t/m 8 op 
woensdag 26 mei niet door.
Dit betekent dat er voor alle groepen deze dag gewoon school is.

Koptelefoon 
Als onze leerlingen werken met de tablets, moeten ze regelmatig een 
koptelefoon op. Natuurlijk hebben wij als school koptelefoons, maar veel 
kinderen vinden het fijn en hygiënisch om een eigen exemplaar te gebruiken. 
Wij vinden dat prima. 
Vanaf groep 3 mogen de kinderen hun eigen koptelefoon gebruiken op  
voorwaarde dat deze in het laatje van hun tafel past naast de andere spullen. 
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Archeon en schoolreizen  
Ieder schooljaar gaan we met groep 5 op excursie naar het Archeon in  
Alphen aan de Rijn. Evenals vorig schooljaar gaat deze excursie vanwege 
de coronamaatregelen niet door. Uiteraard houden de kinderen deze  
excursie wel tegoed. Het plan is nu om aan het begin van volgend  
schooljaar met groep 5 t/m 7 (de nieuwe groep 5 en de twee groepen die 

de excursie nog tegoed hebben) tegelijk naar het Archeon te gaan. Met betrekking tot de schoolreizen  
wachten we de ontwikkelingen nog even af, voordat we een definitieve beslissing nemen of deze wel of niet 
door kunnen gaan.

Schoolmelk
Het project waarbij de kinderen gratis schoolmelk aangeboden kregen, eindigde 
op 23 april. Dit betekent dat de kinderen vanaf deze week weer zelf drinken mee 
moeten nemen.


