
 
Nieuwsbrief dinsdag 5 april 2022 
 

 

 

 

 

Donderdag 7 april:  Schoolfotograaf 

Maandag 11 april:  Schoolfotograaf 

Vrijdag 15 april:   Goede Vrijdag; groep 1 t/m 8 vrij 

Maandag 18 april:  2e Paasdag; groep 1 t/m 8 vrij 

Vrijdag 22 april:   Koningsspelen 

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei:  Meivakantie 

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei:  Hemelvaart; groep 1 t/m 8 vrij 

Maandag 6 juni:  2e Pinksterdag; groep 1 t/m 8 vrij 

Dinsdag 7 juni:  Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

 

Helaas is juf Nieke op dit moment uit balans en maakt even pas op de plaats. Zij is de komende tijd 

dan ook niet op school aanwezig. Zij hoopt na een periode van rust spoedig weer terug te kunnen 

keren. Haar taken worden momenteel waargenomen door meester Joost. Wij wensen juf Nieke een 

goed herstel toe. 

 

 

KiVa 

Maandag jl. is thema 8 van start gegaan. In dit thema staat elkaar helpen centraal. 

Welke leerlingen zijn behulpzaam, hoe zijn ze behulpzaam en wat is het gevolg van 

hun hulp aan een ander. Is de hulp gewenst? En hoe zeg je op een duidelijke maar 

toch vriendelijke manier dat hulp niet nodig is. 

Na dit thema beschikken de kinderen over middelen en vaardigheden om anderen te 

helpen. Ze gaan steeds meer de rol van verdediger aannemen. Een verdediger staat niet altijd letterlijk 

tussen twee partijen in, maar biedt steun in de vorm van kleine gebaren, zoals naast iemand gaan 

zitten of een hand uitsteken. Naast het oefenen in helpen, besteden we ook aandacht aan het geven 

van complimenten.   

 

Hartelijk dank voor de hulpgoederen voor de Oekraïne 

Met een bestelbus en aanhanger vol met ingezamelde goederen is de broer van 

meester Wim vertrokken naar de Oekraїne. De ingezamelde goederen zijn in Moldavië 

aangekomen en gebruikt voor de inrichting van een compleet vluchtelingenhuis. 

Daarnaast zijn geschonken gelden besteed aan producten zoals 

matrassen, magnetrons, wasmachines en etenswaren. Hij is weer veilig 

huiswaarts gekeerd uit de Oekraїne. Namens de broer van meester Wim 

en vele Oekraïners: heel veel dank! 

 

Schoolfoto 

Op donderdag 7 april a.s. en maandag 11 april a.s. zal door de schoolfotograaf van elk kind een 

portretfoto worden gemaakt en van elke groep een klassenfoto.  

 

In het overzicht hieronder kunt u zien wanneer de groep van uw zoon/dochter aan de beurt is voor 

het maken van foto’s. 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

Personele informatie 



Donderdag 7 april 2022 Maandag 11 april 2022 

11.00 uur 4B  WL 

11.20 uur 3C  WL 

11.40 uur 4A  WL 

pauze pauze pauze 

12.30 uur 8A  WL 

12.50 uur 3A  WL 

13.10 uur 8B  WL 

13.20 uur 5A  WL 

13.40 uur 6A  WL 

14.00 uur 8C  WL 

 

Door ons zal nog worden bekeken of het mogelijk is om op een later moment dit schooljaar nog 

foto’s van broertjes en/of zusjes op school te laten maken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u 

hierover door ons nader geїnformeerd. 

 

Pasen 

Binnenkort is het Pasen. In ieder geval zal tijdens een paasviering worden stil gestaan bij het 

Paasverhaal. Wat houdt het Paasverhaal ook al weer in en waar staan we dan bij stil met elkaar? 

Mooie en soms ook moeilijke vragen waar we met elkaar over in gesprek kunnen. 

U wordt door ons via een aparte brief geїnformeerd over de activiteiten rondom Pasen. 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april a.s. staan de Koningsspelen gepland. Wij hebben voor elke groep een leuke clinic 

uitgezocht. Daarnaast zal deze dag in het teken staan van diverse sport- en spelactiviteiten. 

Kortom, we hebben een gezellige dag in het vooruitzicht! Wij informeren u graag in een aparte 

nieuwsbrief over de activiteiten tijdens de Koningsspelen. 

 

Kom lopend of op de fiets naar school 

Wanneer u met de auto naar school komt, rekenen we erop dat u stapvoets rijdt en op de juiste plek 

parkeert.  

Hinder alstublieft geen andere weggebruikers en/of de bewoners rondom de school. 

Elke ochtend en elke middag houden een aantal collega’s toezicht om te kijken of u zich aan de 

verkeersregels houdt, maar dit zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. 

Wij vragen u daarom: vertrek op tijd van huis en parkeer uw auto een stukje verder van school 

(want daar is over het algemeen plaats genoeg) en loop het laatste stukje naar school.  

Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Laat kinderen uit groep 7 en 8 zoveel 

mogelijk zelfstandig naar school komen en naar huis gaan.  

 

Zelftesten 

Het aantal besmettingen onder de leerlingen is nog immer best hoog. We blijven dan ook adviseren 

om met regelmaat een zelftest af te nemen bij uw zoon en/of dochter. Wij blijven daarom de 

kinderen van groep 6, 7 en 8 met regelmaat een aantal zelftesten mee naar huis geven. Bij een 

positieve testuitslag vernemen we dit graag van u.  

Mocht u voldoende zelftesten in uw bezit hebben en/of deze niet meer wensen te ontvangen, dan 

vragen wij u hiervoor een email aan de leerkracht van uw zoon/dochter te sturen waarin u aangeeft 

geen prijs meer te stellen op de ontvangst van zelftesten. 

Meer aanpassingen in de coronamaatregelen 
Er volgt met ingang van maandag 11 april a.s. nog een versoepeling in de coronamaatregelen. 

Vanaf deze dag hoeft u bij een positieve zelftest niet ook nog eens een bezoek aan de GGD te 

brengen voor een PCR-test.  

Bij een positieve testuitslag op een zelftest, moet uw zoon en/of dochter nog immer minimaal 5 

dagen in quarantaine en mag hij/zij op dag 6 (mits 24 uur klachtenvrij) weer naar school komen. 

Tijd Groep Locatie 

   

8.30 uur 1-2F  EH 

8.50 uur 1-2E  EH 

9.10 uur 1-2C  EH 

9.30 uur 1-2D  EH 

9.50 uur 1-2A  EH 

10.10 uur 1-2B  EH 

pauze pauze pauze 

Tijd Groep Locatie 

   

8.35 uur 6C WL 

8.55 uur 4C WL 

9.15 uur 5B WL 

9.35 uur 3B WL 

9.55 uur 7A WL 

x x x 

10.25 uur 6B WL 

x x x 

11.05 uur 7B WL 

11.25 uur 7C WL 

Voortgang Corona 



 

Leerkracht met positieve (zelf)testuitslag 
Helaas testen leerkrachten nog regelmatig positief op corona. De leerkrachten moeten nog immer 

minimaal 5 dagen in quarantaine en mogen op dag 6 (mits zij 24 uur klachtenvrij zijn), weer naar 

school komen. 
Een vervangende leerkracht is niet altijd meteen voorhanden en helaas kan het dan ook de 

komende tijd nog steeds voorkomen dat uw zoon en/of dochter niet elke dag naar school kan 

komen. Dit betreuren wij zeer en wij hopen oprecht dat dit besluit niet vaak hoeft te worden 

genomen. 

 

 

 

Meidenvoetalacademie RKDEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Sportcentrum Rust 

Ben je op zoek naar een judoschool? 

Wil je verder met judo? Kom dan gerust eens langs bij ons sportcentrum 

aan de Oude Middenweg 239-B in Leidschenveen. Doe een paar lessen gratis mee om te zien of je 

het leuk vindt bij ons. 

Voor kinderen (en ouderen) hebben wij groepslessen zoals judo (vanaf 3 jaar) maar ook  

jiu-jitsu, boksen, kickboksen, sambo, cross training en yoga. 

Verder organiseren wij regelmatig weerbaarheidstrainingen voor diverse leeftijdsgroepen.  

Wil je meer weten bel dan met telefoonnummer 070 - 785 67 41, mail naar 

info@sportcentrumrust.nlof kijk op onze website www.sportcentrumrust.nl 

Sportcentrum Rust, Oude Middenweg 239-B, 2491 AH Den Haag (Leidschenveen) 

 

Hockeyclinic HC Ypenburg 

Ingekomen post 

mailto:info@sportcentrumrust.nl
http://www.sportcentrumrust.nl/


 
 

 

Nieuws van Volleybalvereneniging S.V. Yaarana  

S.V.Yaarana organiseert gratis volleybalclinics voor liefhebbers 

S.V. Yaarana is van oudsher een multiculturele volleybalvereniging in Den Haag 

en bestaat sinds 1990. 

De naam Yaarana is afgeleid uit het Sanskriet en betekent ‘vriendschap”. Op deze fundamentele 

kernwaarde is Yaarana gebaseerd. 

Iedereen is welkom, beginners, gevorderden, jongens, meisjes dames en heren.  

De saamhorigheid en de liefde voor de sport delen we samen. Dat is wat ons drijft, de gezelligheid 

en het competitie-element. We spelen namelijk ruim 30 jaar competitie via de Nederlandse Volleybal 

Bond (NeVoBo) en spelen op verschillende niveaus. 

Wil je een keer kennismaken met de sport, doe dan gratis mee aan onze clinic onder begeleiding 

van competente trainers en oud-bondscoach Victor Anfiloff. Wees welkom! 

Wanneer: 26 maart, 2 april, 9 april, 16 april en 23 april 

Tijdstip: 10:00 uur - 11:00 uur > jongeren t/m 12 jaar en ouders/volwassenen  

11:00 uur - 12:00 uur > jongeren vanaf 13 jaar t/m 17 jaar en ouders/volwassenen 

Waar:  Sporthal De Verlichting, Roemer Visscherstraat 108b in Den Haag 

Aanmelden: s.v.yaarana@gmail.com of www.yaarana.nl  

 

mailto:s.v.yaarana@gmail.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.yaarana.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C9d65f6b494f946b506a308da0b4b1c6a%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637834714900762037%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=44fOniUHbAv9SO49V9lMk3KFQtrJrdjZTk5STkwf8Oc%3D&reserved=0

