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Coronavirus 
De kranten en het internet staan ermee vol en in 
deze nieuwsbrief blijven wij niet achter. U vindt 
in de bijlage de informatie van de GGD over het 
coronavirus. 
 
Wat leren kinderen in groep 1/2 
“Mógen ze de heeeeeele dag spelen?¨ vraagt een 
leerling uit groep 6 aan mij in het voorbijgaan op 
de gang. 
Hij heeft het over de kinderen in de kleuterklas. 
Wat die groep 6 leerling niet weet, is dat het 
misschien lijkt of er zomaar gespeeld wordt, maar 
ondertussen leren de kleuters van alles. Ze doen 
dat voor een groot deel spelenderwijs. 
 
 

 
Zo leren ze elke ochtend in de kring iets over de 
dagen van de week, dat er maanden zijn en 
seizoenen. Wat de vorige dag en de volgende dag 
is. Allemaal voorwaarden om later in de hogere 
groepen kalenders te kunnen lezen en 
interpreteren.  
 
 

 
Ze leren tellen. Op volgorde, maar ook om het 
getal, of achteruit. Hiermee wordt het grondwerk  
gelegd voor optellen, aftrekken en zelfs al 
vermenigvuldigen en delen. 
En ze kunnen ook al in het Engels tellen! 
 
Elke dag leren ze nieuwe woorden die passen bij 
de letter van de week. Ze leren die letter schrijven 
en herkennen tussen allemaal andere letters. Ze 
maken werkjes en leren daarmee wat een 
werkhouding is en dat taakjes ook af moeten en 
dat je dat een beetje moet plannen. 
 
Tijdens de speelmomenten leren ze samen spelen, 
ze leren wat beurten zijn en dat je er soms op 
moet wachten. Ze leren kleuren van elkaar te 
onderscheiden, fijne motoriek tijdens het tekenen,  
ze leren veel nieuwe woorden van elkaar, omgaan 
met computers, enz enz, teveel om op te noemen. 
 
Dus ook al lijkt het dat er veel gespeeld wordt, 
stiekem wordt er toch ook al hard geleerd door de 
kleuters. 
 
Modernisering betalingsmogelijkheden 
De medezeggenschapsraad (MR) wil, in 
samenwerking met de ouderraad (OR), 
onderzoeken welke andere manieren van innen er 
bestaan, naast de automatische incasso waar nu de 
vrijwillige ouderbijdrage mee geïnd wordt 
(bijvoorbeeld middels de digitale betaalapp).  
Wie van u heeft affiniteit met dit soort zaken en  
wil uitzoeken welke apps er zijn en wat de voor- 
en nadelen zijn? 
 

 
 
Ziet u hier een uitdaging in, dan horen wij dit 
graag uiterlijk 13 maart. Het voorstel zal 20 april 
in de MR/OR vergadering worden besproken. 
U kunt zich aanmelden bij juf Frencis (secretaris 
van de MR; f.vandewardt@paletopheusden.nl). 
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Projectweken ‘Wat wil ik later worden?’ 
Volgende week starten we met alle groepen met 
het project ‘Wat wil ik later worden?’ 
In de hele school wordt er aandacht besteed aan 
verschillende beroepen. Een aantal groepen gaat 
ook op uitstapje naar verschillende beroepen. 
Hierover ontvangt u per groep informatie. 
Op donderdag 26 maart hebben wij de afsluiting 
van het project. Schrijft u deze datum alvast in uw 
agenda? Meer informatie volgt. 
 
 
 

 
 
 

Ook wij zijn ROOK vrij 
Vanaf 1 augustus moeten alle schoolterreinen rookvrij 
zijn, van primair onderwijs tot en met mbo's en 
universiteiten. Zien roken doet roken en het 
schoolterrein moet niet de plek zijn waar kinderen 
leren roken.  
Daarom zou ik u vriendelijk willen vragen ook bij ons 
schoolhek het goede voorbeeld te geven en niet te 
roken. Waarschijnlijk kunt u die 10 minuten bij het 
hek best zonder een sigaret en dan geeft u gelijk het 
goede voorbeeld aan onze kinderen. 
Alvast bedankt! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pleegzorg en vrijwillige gezinsondersteuning 
Nederbetuwe 
Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis 
mogelijk 
Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien, in 
hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal toch? 
Maar soms kunnen kinderen voor een korte of 
langere tijd niet thuis wonen. Voor deze kinderen 
zoeken pleegzorgorganisaties een plek in een 
pleeggezin. Een gezin waar ze in een gewone 
gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis 
voelen en kunnen opgroeien. Er zijn 
pleeggezinnen nodig voor een paar maanden, een 
paar jaar, voor één of twee weekenden in de 
maand of twee dagen in de week. Pleeggezinnen 
in de eigen omgeving van de kinderen hebben de 
voorkeur zodat ze hun eigen vriendjes houden en 
hun eigen school of sportclub kunnen blijven 
bezoeken. Kun jij een plekje bieden? 
Wat doet een pleegouder? 
Als pleegouder bied je kinderen een stabiele basis 
waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien tot ze weer 
teruggaan naar hun ouders of zelfstandig gaan 
wonen. Ook deel je de opvoedtaak met de ouders, 
of het pleegkind nu tijdelijk of voor langere tijd 
bij je verblijft. De inzet is dat de eigen ouders de 
opvoeding weer op zich nemen als dat kan. In je 
pleegouderschap krijg je ondersteuning en 
begeleiding van een pleegzorgbegeleider. 
Wil jij pleegouder worden of meer informatie 
over pleegzorg? Kijk dan eens op 
www.nederbetuwe.nl en klik op de button 
Pleegzorg en bezoek de Informatiemarkt 
Pleegzorg & Vrijwillige gezinsondersteuning in 
het gemeentehuis Opheusden op 30 maart om 
19.30 uur. De pleegzorgorganisaties Entrea 
Lindenhout, Timon en William Schrikker 
Pleegzorg informeren u tijdens de 
informatiemarkt graag. Zij kunnen uw vragen 
beantwoorden. 
Wilt u zich (nog) niet als pleegouder inzetten en 
bent u op zoek naar een andere manier waarop u 
vrijwillig iets kunt betekenen voor kinderen of een 
ander gezin? Humanitas Opvoeden en Opgroeien, 
Buurtgezinnen.nl en Stichting Meeleefgezin 
kunnen u hierover informeren. Ze zijn ook 
aanwezig op de informatiemarkt. 
De koffie staat klaar. Iedereen is van harte 
welkom! 
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Informatiemarkt Pleegzorg & Vrijwillige 
gezinsondersteuning Neder-Betuwe 
 
Wanneer : maandag 30 maart 
Tijd : 19.30 uur (inloop va 19.00 uur) 
Locatie : in het gemeentehuis Opheusden 
 
(Aanmelden niet nodig, wel gewenst, via de 
website www.nederbetuwe.nl en klik op de button 
Pleegzorg) 

 

 

AGENDA 
02-03/06-03 Ouder-kind-leerkracht gesprekken 
06-03  Crea 1 
13-03  Crea 2 
17-03  Spreekuur schoolmaatschappelijk werk 
20-02  Crea 3 
26-03 Afsluiting project groep 1 t/m 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARIGEN MAART 
 
GEFELICITEERD!! 
07-03  Amber 
09-03  Yousef 
12-03  Lulia 
14-03  Ahmad 
01-03  Milan Z. 
21-03  Glenn 
22-03  Mike 
26-03  Roos V. 
31-03  Tatiana 
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