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Voor in de agenda:  

 

 

Maart en april 

 
Woensdag 29 maart         OR vergadering van 19.30-21.00 uur 

Vrijdag 31 maart          Afsluiting projectweken 15.00-16.00 uur 

Donderdag 6 april          Paasfeest!  

Vrijdag 7 april                 Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij! 

Maandag 10  april            Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij!  

Woensdag 12 april                Kijkmoment judoles groepen 3 

Dinsdag 18 april en wo. 19 april       Afname IEP toets groep 8 

Vrijdag 21 april        Koningsspelen/sportdag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Projectweken laatste week 

Op maandag en dinsdag hebben alle groepen het museum Naturalis bezocht. Wij 

stonden oog in oog met een T. rex Trix en alle andere topstukken die in het 

museum zijn tentoongesteld. Voor twee uur hebben wij ons ondergedompeld in 

de wonderlijke wereld die de natuur ons te bieden heeft. Dank aan alle 

begeleidende ouders die deze dag tot een succes hebben gemaakt, we hebben 

genoten! De foto’s zijn te bewonderen op onze Facebookpagina en op onze 

Instagrampagina, volgt u ons al? 

 

Op vrijdag 31 maart sluiten wij de projectweken af met een kijkmiddag van 

15.00 uur tot 16.00 uur. U kunt dan de werkjes van de kinderen bekijken en 

rondkijken in de school. In de teamkamer kunt u meedoen aan het raadspel        

‘ The masked voorlezer’. Welke collega zit er verstopt achter een dierenmasker 

en leest een verhaal voor? Wij verloten een boekenbon ter waarde van € 15 van 

bol.com onder de winnaars, u komt toch ook?  

 

De week van de lentekriebels  

De week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het 

basisonderwijs. Dit project is van het kenniscentrum Rutgers. Deelnemende 

scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Op 

onze school werken wij niet met het lesmateriaal van de lentekriebels. Wel wordt 

er in onze reguliere lessen van natuur en techniek aandacht besteed aan de 

voortplanting en biologie van de mens. Bij de nieuwsbrief ontvangt u ook een 

uitnodiging voor een webinar over zelfbewust opgroeien met liefde. De webinar 

wordt verzorgd door de GGD. Informatie over aanmelden vindt u bij de 

uitnodiging.  

 

 

Gastles van een politieagent 

De onderbouwgroepen kregen gisteren een 

gastles van de politie. En hoe bijzonder is het dat 

dit door onze eigen stage juf Hanna was? Juf 

Hanna loopt al sinds het start van het jaar stage 

bij ons op school in groep 4 en vanaf februari bij 

de kleuters. Zij doet als zij-instromer de Pabo 

opleiding en is daarnaast ook politie agent. Juf 

Lisette wilde ook graag het uniform uitproberen, 

en ook dat staat haar beeldig!    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aanmeldingen op de FX 

De aanmeldingen voor onze school gaan hartstikke goed! Zo goed zelfs dat wij 

onze capaciteit voor volgend schooljaar al bijna bereikt hebben. Heeft u nog 

broertjes of zusjes die nog niet zijn ingeschreven bij ons op school, meld dit dan 

op tijd bij ons zodat wij daar rekening mee kunnen houden. In voorbereiding op 

het komend schooljaar willen wij ook alle ouders verzoeken om tijdig wijzigingen 

zoals verhuizingen door te geven i.v.m. de formatie voor volgend schooljaar.  

  

Gevonden voorwerpen   

Het gebeurt regelmatig dat kinderen kledingstukken, gymspullen e.d. op school 

vergeten. Onze voorraad gevonden voorwerpen groeit iedere week. Helaas zijn 

er maar weinig spullen die ook weer bij hun eigenaar terugkomen. De gevonden 

voorwerpen liggen tot uiterlijk vrijdag 31 maart in de keuken van de school. De 

kledingstukken die niet worden opgehaald, gaan naar een kledingcontainer of 

worden weggegooid. Om verlies zoveel mogelijk te beperken, raden wij u aan 

kleding, tassen en schoolartikelen te voorzien van de naam van uw kind. 

 

De aanleg van het Spinnenbos!  

Onze leerlingen van de groepen 7 hebben zowel woensdag als vandaag geholpen 

bij de aanleg van het Spinnenbos op het Teylerplein. Ze hebben o.a. geholpen 

met tegelwippen, bewateren van planten en de beplanting. Het Spinnenbos is 

door een aantal buurtbewoners door middel van crowdfunding gerealiseerd. Heel 

fijn dat onze leerlingen bij de realisatie van dit project zijn betrokken, toppers 

zijn het!  

 

Verkeersveiligheid school  

Voor de voorjaarsvakantie is er een bewonersbijeenkomst gehouden door de 

gemeente Haarlem. Met de uitwerking van de plannen wordt de Nagtzaamstraat 

en de Teding van Berkhoutstraat anders ingericht. De verwachting is dat het 

verkeer hierdoor rustiger zal rijden en dat de straat veiliger wordt voor 

voetgangers en fietsers. Voor onze school zijn er ook een aantal aanpassingen 

die het veiliger maken voor onze leerlingen. Door te klikken op onderstaande 

link kunt u op de website van de gemeente Haarlem lezen wat de plannen zijn.  

 

Verkeersmaatregelen in Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat | Gemeente Haarlem 

 

Wij blijven aandacht vragen voor het parkeren rondom de school. Graag 

parkeren in de daarvoor aangegeven parkeerplekken. Ook verzoeken wij alle 

ouders en kinderen om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te 

komen. In de agenda items van Parro kunt u zich nog steeds inschrijven voor 

hulp tijdens het oversteken bij de school. Doen hoor!  

https://haarlem.nl/verkeersmaatregelen-nagtzaamstraat-en-teding-van-berkhoutstraat

