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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Vieren Pasen 

- Nieuwe verlichting 

- Oproep MR 

- Pasen en herhaling studiedag 6 april 

- Nieuws uit groep 3A 

- Nieuws uit groep 6A 

- Nieuwe leerlingen 

- Volgende nieuwsbrief  

Nieuws uit het team 
Inmiddels zijn we alweer een paar weken open met de huidige Corona maatregelen. Het is heel fijn 
om de leerlingen weer in de groepen aan het werk te zien. Als school merken wij dat u zich als ouders 
goed houdt aan de maatregelen, leerlingen blijven thuis bij klachten en we zien een grote 
testbereidheid. Dat heeft er tot nu toe voor gezorgd dat we nog geen groepen in quarantaine hebben 
gehad. Namens het gehele team willen wij onze waardering daarvoor uitspreken. Het is goed om te 
merken dat we met elkaar de gezamenlijke zorg dragen voor de continuïteit van het onderwijs aan 
de kinderen. Dank daarvoor! 
 
Extra ondersteuning kleutergroepen 
Vanaf de kerstvakantie groeit het aantal leerlingen in de kleutergroepen gestaag. We hebben daarom 
met elkaar gezocht naar extra ondersteuning voor deze groepen. Op maandag, dinsdag en 
donderdag doet Gabrielle Schot de ondersteuning. De afgelopen weken heeft Rola Ilo-Jakob, veel 
ouders kennen haar vanuit de peuteropvang, op vrijdagochtend dit verzorgd. Vanaf komende week 
neemt de Baukje Molenaar de ondersteuning van Rola over. Zij zal ook op woensdagochtend 
aanwezig zijn. Via deze weg willen wij Rola bedanken voor haar hulp bij ons op school.  
 

Vieren Pasen 
 

Paaslunch op zijn Paasbest!  
 
Donderdag 1 April vieren wij Pasen op school.  

Het lunchen willen we een feestelijk tintje geven.  

De kinderen mogen op hun paasbest naar school komen.  

Ze nemen hun eigen lunch mee, geeft u er een feestelijk 
paastintje aan?!  

In de groepen worden de tafels gezellig gedekt.  

Wij wensen iedereen een fijn Paasweekend!  

De Paascommissie  

 

  Nieuwsbrief 
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Nieuwe verlichting 
In de loop van volgende week worden in de school  alle lampen vervangen.  
De nieuwe verlichting zal donderdag voor het eerst aan gaan.   

De eerste 24 uur zullen deze lampen i.v.m. inbranden nog zo fel zijn, dat kinderen hier last van 
zouden kunnen hebben.  

Aangeraden wordt deze dag een zonnebril te dragen in de klas.  

 

Oproep nieuw lid Medezeggenschapsraad 
Wij zijn op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad (MR). 
 
We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dit kan tot vrijdag 9 april 
2021 via de mail van de MR: mr@basisschooldezon.nl. 
Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u deze via dit emailadres stellen of één van de leden 
aanspreken. 
De huidige MR oudergeleding bestaat uit: Nadine Rekelhof (secretaris), Debby Stokman en Froukje 
Wegman (aftredend). Elk MR-lid neemt maximaal 4 jaar deel uit van de MR, zodat andere/nieuwe 
ouders ook in de gelegenheid zijn om deel te nemen in de MR. Volgens het rooster van aftreden 
heeft Froukje Wegman zitting in de MR tot 1 juni 2021. 
 
De Medezeggenschapsraad  
De MR bestaat uit twee geledingen te weten: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De 
oudergeleding in de MR vertegenwoordigt ouders. De MR op school is een wettelijk verplicht orgaan 
waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid. Ouders die 
willen meedenken, adviseren en instemmen over allerlei schoolzaken kunnen dit doen als lid van de 
MR. 
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, 
het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school of de manier waarop men ouders 
wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. 
 
De medezeggenschapraad heeft drie belangrijke rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en 
initiatiefrecht. Het initiatiefrecht kan altijd worden ingezet. Elke geleding heeft instemmingsrecht 
over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. 
Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld instemmen met het schoolplan, het schoolreglement en 
de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft 
de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over de vakantieregeling of over het aanstellen van een nieuwe 
directeur.  
 
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Deze vergaderingen zijn 
voor iedereen toegankelijk. 
 

Pasen en herhaling: studiedag dinsdag 6 april 
 
Goede Vrijdag 2 april en maandag 5 april 2e Paasdag zijn alle leerlingen vrij en 
dinsdag 6 april staat de eerstvolgende studiedag voor het team gepland. 
Deze gaat gewoon door, dus alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag. 

mailto:mr@basisschooldezon.nl
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Nieuws uit groep 3A 
We hebben, sinds de Lockdown, in groep 3A de draad snel weer opgepakt. Het is weer heel 
vertrouwd met elkaar in onze klas. Toch is er iets veranderd want we hebben een nieuwe klasgenoot. 
Jens is al snel gewend en hoort er helemaal bij. Hij doet zelfs fanatiek mee met ons favoriete spel op 
het plein: trefbal! 
 

We besteden op dit moment naast het 

splitsen bij rekenen (wat erg goed gaat😊) 
ook heel veel aandacht aan het lezen. We 
lezen zo ontzettend veel dat we zijn 
begonnen om een leesmeter in te kleuren 
met onze klas. Zo kunnen we zien hoeveel 
bladzijdes wij met onze klas samen lezen. 
Dat gaat echt super goed, zullen we voor 
het paasweekend al op de helft zitten? 

 

 
 
 
 
 
Buiten wordt de wereld intussen weer wat kleurrijker. Overal schieten de bloemen van de bollen uit 
de grond. Hier en daar is zelfs al wat bloesem te zien. Nu de lente is begonnen halen we ook deze 
kleuren ons klaslokaal binnen. 
Rekenen, lezen en schrijven is namelijk niet het énige dat wij doen. Naast Kanjertraining, Verkeer, 
Wereldverkenning en Techniek is er gelukkig nog tijd voor handvaardigheid en tekenen.  
En dat is nu precies wat wij deden en waarmee wij kleur naar binnen haalden. 
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We versierden onze Paastak, die wel een boom lijkt, met 
zelf-beschilderde paaseieren. We maakten vogels in warme 
en in koude kleuren à la Escher. Ook beschilderden we 
kleine bloempotjes met lentetaferelen of 
paasschilderingen, waarin we tuinkers zullen zaaien.  
Nog even en er huppen zelfs wat paashaasjes door de klas! 
Wij wensen iedereen alvast fijne Paasdagen! 
Groetjes uit 3A 

 

 

 

Nieuws uit groep 6A 
Donderdag 18 maart heeft groep 6A tijdens de cultuurmiddag gewerkt aan een kunstwerk in de stijl 

van de kunstenaar Keith Haring. Na een korte inleiding over de kunstenaar zelf met een filmpje over 

zijn werk, gingen de kinderen zelf aan de slag. Op de foto's is te zien hoe er gewerkt is met natuurlijk 

ook een eindresultaat. In de klas hangen nog veel meer mooie kunstwerken. Het was een leuke en 

gezellige middag! 
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Nieuwe leerlingen  
In de maand april beginnen de volgende kinderen bij ons op school: 

- Bodi Lauwers in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid 

- Ayven van den Bosch in groep 1/2B bij Juf Mery en Juf Linde 

- Adam Harmse en Teije Duisdeiker in groep 1/2 C bij Juf Luut en Juf Anoeska. 
 
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school. 
 

Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 16 april a.s. 
 


