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Koningsspelen 
Vrijdag 20 april, is het weer zover. De jaarlijkse Koningsspelen, waaraan na maanden van voorbereiding 

uitvoering aan gegeven kan worden. Dit jaar is Fitlala het nummer waarop alle kinderen en ouders hun 

spieren los kunnen maken. Ik wens alle kinderen en de ouders die meehelpen, een mooie dag met hopelijk 

mooi weer. En heel veel sportief plezier. En ouders dank voor uw deelname, zonder dat zou dit niet lukken. 

En de collega's en ouders van het voorbereidingscommittee, heel erg bedankt dat jullie deze megaklus weer 

voor elkaar hebben gekregen!! 

Personeel  
Juf Kirsten: Op 30 maart is de dochter van juf Kirsten en haar man Niels geboren. Ze heet Feline Vlinder van 

Dusschoten. Moeder en dochter maken het goed. We wensen Kirsten, Niels en Feline heel veel geluk samen!  

Juf Mara: Vandaag, 13 april, stapt juf Mara in het huwelijksbootje met Ruud. We wensen ze een hele fijne 

dag toe.         

Mad Science 
Op donderdag 19 april start de eerste groep met de naschoolse lessenserie van Mad Science. De kinderen die 

zich hiervoor hebben ingeschreven gaan enkele weken op ontdekkingstocht in de wereld va de techniek. Dat 

zal erg leuk en leerzaam worden! 

Tevredenheidspeiling 
Zoals u weet loopt er momenteel een uitvraag mee te doen aan een tevredenheidspeiling van onze school en 

Stichting KPOA. Dit doen wij tweejaarlijks, teneinde goed op de hoogte te blijven van hoe u tegen school en 

het onderwijs aankijkt. 

Velen van u hebben deze peiling reeds ingevuld, waarvoor onze dank. Maar om een echt sterke, valide uitslag 

te krijgen wil ik u vragen, mocht u het nog niet hebben gedaan, dit alsnog te doen. Hoe meer meningen, hoe 

beter de mogelijkheid in te schatten waar wij ons beleid en onderwijs kunnen verbeteren. Dank wel! 

De peiling is benaderbaar tot de meivakantie. U heeft onlangs nog een herinneringsmail ontvangen met de 

link. 

Alvast bedankt. 
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Over CITO eindtoets en toetsen in zijn algemeenheid 
Volgende week, vanaf dinsdag, zijn de kinderen van groep 8 drie morgens doende de CITO eindtoets te 

maken. Deze toets is een tweede criterium om mede te bepalen of wij elk kind een goed VO-advies hebben 

gegeven.  

Deze toets  heeft inmiddels maatschappelijk een zwaar gewicht. M.i. veel te zwaar.  

Het effect daarvan is dat kinderen soms gestrest op school verschijnen, omdat zij het idee hebben dat hun 

toekomst daarvan afhangt. Wat ons betreft verdient de toets zeker goede aandacht, maar niet zodanig dat 

de stress ertoe kan leiden dat de kinderen van de spanning fouten maken. 

Alle toetsen zijn dienstbaar aan het leerproces, geen doel op zich. Dat lijken we wel eens te vergeten. En 

zeker niet bepalend voor hoe een kind zich ontwikkelt. Daar zijn vele andere factoren op van invloed. Laten 

we het kind zijn autonomie gunnen en de rust die te ontwikkelen. 

Lentekriebels  
Misschien heb je de eerste narcissen, hyacinten of tulpen al 
zien staan; de lente is aangebroken! Daarom dit keer een 
knutselwerkje om je eigen bloempot te maken! 
 
Wat heb je nodig? 
- Verschillende kleuren verf 
- Verfkwast 
- Wasknijpers 
- Bakje dat geschilderd mag worden (een strook karton voldoet ook) 
 
Hoe ga je te werk? 
Om te beginnen schilder je het bakje, met de verfkwast, in een kleur die je 
mooi vindt. Terwijl de verf van het bakje aan het drogen is ga je aan de slag 
met de wasknijpers. Kies één of meerdere kleuren verf uit en schilder daarmee 
de wasknijpers.. Wanneer alle verf is opgedroogd zet je de wasknijpers één 
voor één op het bakje, net als op het plaatje.  
 
Je hebt nu niet alleen een prachtige bloempot, maar ook de fijne motoriek 
geoefend!  Nu alleen nog een plantje of bloem uitkiezen!  
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Vanuit de wijk 
Feestelijke dag voor 26 kinderen! 
De grote dag komt er bijna aan voor 26 kinderen uit Vathorst en Hooglanderveen. Zij doen zondag 15 april 

hun Eerste Heilige Communie en horen dan helemaal bij de kring van Jezus! Na een mooie voorbereiding met 

lessen over Jezus, kerk, samen vieren en omkijken naar elkaar, een rondleiding door de kerk en creatief aan 

de slag. Welkom Adam, Daniëlle, Saar, Simon, Eline, Emily, Julian, Emma, Doutzen, Thijs, Fréderique, Robin, 

Cato, Daniel, Rens, Cato, Kim, Jasmijn, Fleur, Isabelle, Oscar, Ellen, Maurits, Meile, Noa en Nicola. De viering 

begint om 11.30 uur, er is voor kinderen jonger dan 7 jaar crèche in de Parochiezaal St. Jozef. 
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