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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

 

Gelukkig zijn vrijwel alle kinderen die wegens Corona thuis zaten weer op 
school. Het blijft toch elke keer weer afwachten hoe het gaat. Op dit mo-
ment lijkt de piek achter ons te liggen, maar landelijk gezien is de situatie 
nog niet veel gewijzigd. Hierdoor zouden ook wij zomaar weer te maken 
kunnen krijgen met besmettingen op school. Laten we zorgvuldig en 
voorzichtig blijven! 

Aanstaande dinsdag zal er in de persconferentie weer gekeken worden 
naar mogelijkheden en maatregelen. We rekenen op dit moment nog niet 
op veranderende maatregelen voor de scholen. Over de BSO wordt wel 
gesproken. We zullen dinsdag horen wat daarin de gemaakte keuzes zijn 
en uiteraard informeren we hierover als er nieuws te melden is.  

 

Afgelopen 2 weken hebben de kinderen buiten gym gehad. Dit blijven we 

tot in elk geval de meivakantie doen.  

Na de meivakantie kijken we naar de mogelijkheden die er dan zijn.  

 

 

 

 

 
 

• Van 26 april t/m 7 mei hebben onze leerlingen vrij i.v.m. de meivakantie. 



 

Ook dit jaar doen wij weer mee aan de landelijke Koningsspelen. Het thema is deze keer IK+JIJ=WIJ. 
Juist omdat we elkaar in deze tijd hard nodig hebben, wil men met dit thema laten zien dat samen ons nét dat beetje extra geeft. 

Vanwege de maatregelen rondom Covid19, kunnen wij dit jaar niet starten met een gezamenlijk ontbijt en kunnen we ook de groepen niet 

mixen om spelletjes te doen. Maar gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden. We hebben het programma zo aangepast, dat de groepen vol-

doende tijd hebben om aan de spelen mee te doen.  
En dat is maar goed ook! Want wie wil er nou niet sprinten tegen Willem-Alexander? Een balletje gooien met Amalia of helpen met het 

huiswerk van Alexia? Het kan allemaal op deze speciale dag. Natuurlijk doet iedereen hiervoor zijn of haar mooiste oranje outfit aan. 

Het tijdschema voor de spelen buiten ziet er als volgt uit: 

 

 

Alles vindt plaats op onze mooie schoolpleinen.  

Natuurlijk staat de rest van de dag ook in het teken van de koningsspelen. Er zullen in de klassen daarom activiteiten gepland worden 

met een koninklijk tintje.  
En omdat de kinderen al zoveel leuke dingen mislopen dit schooljaar, hebben we gezorgd voor een extra verrassing... 
 

Bij slecht weer gaan alleen de activiteiten in de klassen door.  

Met alle verschillende feestelijkheden belooft het ook dit jaar weer een onvergetelijke dag te worden! 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze dag, dan horen wij het graag. 

Juf Jeanet, juf Wendy & juf Henriëtte  

 

 

Helaas gaan verschillende sporttoernooien dit schooljaar niet door wegens het wel bekende covid19. Nu wil ik, Rick Rooiman, toch graag 
een naschoolse sportactiviteit organiseren.  

Op vrijdag 16 april van 14.30 - 15.30 uur organiseer ik een voeltbaltoernooitje voor de groepen 6, 7 en 8 op het sportveldje van onze 
school. 

Lijkt het je nu superleuk om even lekker tegen een balletje te trappen na school? Geef je op bij meester Rick met je naam+groep. 

Opgeven kan tot en met donderdag 15 april via het mailadres rickrooiman@student.graafschapcollege.nl 

 

Kosten: GRATIS 

locatie: Sportveldje schoolplein  

Tijd: 14:30 - 15:30 uur 

Wat moet je aan: kleding waar je goed in kunt bewegen. 

Maximaal aantal kinderen: 20  

 
Wij hebben er nu al zin in, jij ook?  

 

Hopelijk zien we je dan! 

Jeanet en Rick 

 

 

: 
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 08:30 -  09:30 uur

 09:40  - 10:40 uur 

10:50 - 11:50 uur 

13.00 - 14.00 uur

groepen 3 / 4 

groepen 1 / 2 

groepen 5 / 6 

groepen 7 / 8

mailto:rickrooiman@student.graafschapcollege.nl


Van 20 t/m 22 april nemen de leerlingen van de groepen 8 deel aan de Cito Eindtoets. Wij wensen ze veel succes! 

 

De kinderen hebben inmiddels hun rapport mee naar huis gekregen. Denkt u eraan deze vóór de meivakantie weer in te leveren? 

 

In het volgende schooljaar wil Gulden Loon weer de cursus computertypen/tekstverwerken op onze school (of op een school in de buurt) 
organiseren. 

Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen hier dan aan deelnemen. Hiervoor krijgen 
de leerlingen uit de huidige groepen 5, 6 en 7 een folder mee, door middel waarvan zij 
zich kunnen inschrijven voor de cursus. Een typ-diploma is in deze tijd heel wat 
waard! Daarom bevelen wij de cursus van harte aan! 

Voor de digitale versie van de folder verwijzen wij naar de bijlage. 

 

Afgelopen maandagavond was er een digitale koffie-inloop. Het was fijn dat er, ondanks dat we niet fysiek bij elkaar konden zijn, op deze 
manier toch even tijd was om met elkaar in gesprek te gaan. Leuk was het om elkaar op dit andere tijdstip, op de avond, digitaal te ont-
moeten. 

De volgende digitale koffie-inloop vindt plaats op maandag 10 mei van 8.30- 9.30 uur. Bij deze bent u alvast van harte uitgenodigd!  

 

In ons vorige Letterpalet wilden wij hierover al vertellen, helaas is dit bericht weggevallen, dus plaatsen wij het alsnog: 

Op woensdag 24 maart heeft ons IKC meegedaan aan de landelijke opschoondag. Het doel is om de buitenruimte schoner te maken en 

bewustwording te creëren.  

De kinderen hebben - onder begeleiding van hun leerkracht – zwerfaval opgeruimd. Wethouder Anjo Bosman bracht een bezoekje aan 

onze school om de kinderen te bedanken voor hun inzet.  

Ook heeft onze school de Gouden Knijper in ontvangst mogen nemen uit handen van wethouder Anjo Bosman. 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen weken stonden in het teken van Pasen. Vorige keer lieten we al weten over onze palmpaas-
optocht door de onderbouw groepen in samenwerking met de kerk. Hiermee is een mooi bedrag opgehaald 
voor stichting ‘Het vergeten kind’.  
 
Afgelopen week hebben we de paasvieringen gevierd in de eigen groepen. Het paasverhaal werd verteld, er 
werd gezongen en er werden ook paaseieren verstopt. De kinderen aten hierbij een lekkere matze. Ook kre-
gen ze allemaal een erg mooi (en lekker) vogelnestje van de OR. Heel erg bedankt hiervoor!  
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De groepen 3 en 4 maakten kennis met tennis. TTV Mallemse Molen kwam daarvoor op ons 

schoolplein om die lessen te geven. De kinderen hebben een leuke les gehad. Tom, bedankt voor 

de lessen! 

 

Juf Marit is moeder geworden van een dochter! Ze heet Mila. We zijn heel blij voor Marit en Max. Van harte gefeli-

citeerd en samen veel geluk gewenst! Mocht u hen willen feliciteren door middel van een kaartje dan verwijzen wij 

u naar het nieuwsbericht op Mijn School waarin hun adres vermeld staat. 

In groep 0C verwelkomen we Nienke, Morris en Marly. Welkom op het Sterrenpalet en heel veel 

plezier bij ons op school!  

Bij de peutergroep verwelkomen we Birlant en Dani die af en toe een dagje komen spelen. Wij 
wensen jullie een heel fijne speel- en leertijd toe!  
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