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                                                                     Maart 

Wist  u dat: 

…. we iedereen een geweldige carnaval en een heel fijne voorjaarsvakantie wensen 

….. we na de vakantie weer ‘normaal’ naar school kunnen met z’n allen en dat we dan ook weer beginnen met het  
      ‘luizen pluizen’ 
….. woensdag 23 maart een studiemiddag is; alle kinderen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij! 
 

 

Jarig 
Deze maand (20 maart) is meester Harrie jarig. Alvast gefeliciteerd en een fijne dag! 
 

Welkom: 
Op maandag na de vakantie komen Daan, Sam en Mees van der Pluijm bij ons op school in de midden- en 
bovenbouw. Sinds 14 februari zit ook Zofia Hydes bij ons op school in de onderbouw. We wensen alle meisjes van 
harte welkom en een heel fijne tijd bij ons op ’t Kendelke.  
 

Corona: 
Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. zijn vanuit de overheid versoepelingen aangekondigd van de 
coronamaatregelen. Voor het onderwijs gelden de volgende versoepelingen per 25 februari: 

 Het dringende advies om een mondneusmasker te dragen vervalt.  
 1,5 meter afstand houden is niet meer nodig. 
 Ouders mogen weer in de school en ondersteunen bij activiteiten. 
 Het advies blijft om 2x per week een zelftest te doen vanaf leerjaar 6 
 Ouders kunnen –indien er binnen het gezin een positieve testuitslag is- voor de leerlingen die 

op ’t Kendelke zitten om zelftesten vragen 
 Kinderen met een besmet persoon in het huishouden, mogen naar school mits ze klachtenvrij zijn en een 

negatieve zelftest (dagelijks) hebben. 

Na de vakantie zal leerplein middenbouw weer gebruik maken van de hoofdingang op het grote plein om 
naar binnen te gaan en naar huis te gaan. Wel zal de deur om 8.20 uur open blijven gaan, zodat de 
kinderen rustig naar binnen kunnen gaan.  
 
Dit betekent dus dat we na de vakantie ons onderwijs weer 'als vanouds' in kunnen invullen!  

Theoretisch Verkeersexamen  
Op donderdag 31 maart maken de leerlingen van groep 7 hun theoretisch verkeersexamen. Wij wensen alle 
kinderen veel succes met dit examen!  
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Berichtje vanuit leerplein onderbouw  

In de afgelopen weken hebben we veel geleerd over de trein. De kinderen speelden met een eigen trein, in het 

station en we maakten zelfs een nieuw station: de carnavalswinkel. Hier konden ze met de trein naar toe om 

carnavalskleding te kopen. We zongen over de trein, we leerden over de geschiedenis van de trein en weten precies 

hoe het werkt om met de trein te reizen.  

Als afsluiting van ons thema kregen we speciaal bezoek op het leerplein. De opa van een van de kinderen kwam ons 

vertellen over de stoomtrein en had zijn eigen modeltrein meegenomen. Ook kwam er een machinist van een 

goederentrein in de klas om ons te vertellen over zijn werk. Dit vonden we heel interessant! Misschien zijn er nu wel 

kinderen die in de vakantie een keer met de echte trein gaan?  

Fijne vakantie!  

 

INGEKOMEN STUKKEN  

Bericht vanuit de MR.  
De online omgeving van de MR is veranderd. Voorheen werden de notulen van de MR vergaderingen altijd in 
ouderportaal geplaatst. Vanaf dit schooljaar is dat echter in de teams omgeving geworden. Mocht u als 
ouders/verzorgers de notulen van MR graag willen inzien/lezen stuur dan een bericht naar t.willems@lijn83po.nl 
zodat u toegang krijgt tot de teams pagina. Vermeld in het bericht het mailadres waarmee u via teams in wilt loggen.  
 
Groeten,  De MR  
 
Gratis lesmateriaal voor het basisonderwijs 
  
Alle kinderen vanaf 9 jaar komen nu in aanmerking voor een HPV-vaccinatie. Voorheen was deze vaccinatie alleen 
voor meisjes van 12/13 jaar. Ook het coronavaccin is vanaf januari 2022 beschikbaar voor kinderen van 5 t/m 11 jaar. 
Dit was aanleiding om materiaal te ontwikkelen om basisschoolleerlingen de belangrijkste kennis over vaccinaties bij 
te brengen.  
Met dit nieuwe lesmateriaal Micro-monsters om je heen leren kinderen uit groep 5/6 en 7/8 van het basisonderwijs 
alles over virussen, bacteriën, het afweersysteem en vaccinaties. 
 
Het lesboekje bevat 5 lessen met onderwerpen als de geschiedenis van vaccins, HPV-vaccinatie en 
groepsimmuniteit. De onderwerpen worden eigen gemaakt met een breed scala aan opdrachten waarin lees- en 
rekenvaardigheden worden getraind. Er zit ook een hygiëne-practicum bij waarin leerlingen schimmels en bacteriën 
kweken op brood en agarplaten. 
  
Micro-monsters om je heen is gratis te bestellen via onderstaande link. Het materiaal wordt zo snel mogelijk 
verzonden zodat je gelijk aan de slag kan! Misschien ook leuk voor jullie school? 
 
Gratis lesmateriaal: Micro-monsters | NIBI (natuurwetenschapentechniek.nl) 
 
Voor extra informatie kun je terecht op Rijksvaccinatieprogramma | Rijksvaccinatieprogramma.nl of Vaccinatie tegen 
het coronavirus | Rijksoverheid.nl 
 
Loes Kempen 
Adviseur Publieke Gezondheid Jeugdgezondheidszorg 
 06-42424581 

mailto:t.willems@lijn83po.nl
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/pagina/micro-monsters-om-je-heen
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie
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