
Groot letterfeest in groep 3! 
Nadat 6 kernen van Veilig Leren Lezen zijn gedaan, 
kennen de kinderen van groep 3 alle 34 lettertekens. En 
dat betekent dat het lezen ook daadwerkelijk kan 
losbarsten! Waar eens 'zwarte kriebeltjes' stonden, staan 
nu ineens woorden en een paar woorden naast elkaar is 
ineens een zin geworden. En een paar zinnen een 
verhaal. Het geheim is ontrafeld en de nieuwe leeswereld 
is zich aan het ontvouwen. Kortom, dan 
is het tijd voor een feestje helemaal in het 
kader van letters en lezen. Zo deed groep 
3 een letter stoelendans in de Vleugel en 
een letterbingo in de klas. En wonder 

boven wonder, won iedereen een leuk prijsje! Uiteraard hoorde hier een 
glaasje letterlimonade bij met een heerlijke koek. Toen konden de kinderen 
nog even naar buiten om zich helemaal uit te leven in een woorden 
speurtocht. En als klap op de vuurpijl waren alle kinderen cum laude 
geslaagd zodat iedereen zijn dik verdiende letterdiploma kreeg uitgereikt! 
Staat altijd goed op de toekomstige CV! 
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Wie wil er natuur(groot)ouder worden van de Van Maasdijkschool? 
Veel scholen hebben nog geen Natuurouder(s), fijn als er per school 1 of 2 Natuur(groot)ouders actief 
worden. Heeft jouw school al Natuurouders? Zij assisteren bij de buitenlessen en/of nemen de leerkrachten 
het regelwerk eromheen uit handen. Heel fijn! 
Op Zaterdag 22 april van 13.30 - 15.30 uur is er een Natuurouder introductiemiddag in de Natuurschuur in 
de Overtuin in Oranjewoud.Voor iedereen die erover nadenkt Natuur(groot)ouder te worden. Wij zorgen wij 
op 22 april voor groene kinderopvang ter plekke. Zie ook de flyer treffen in deze nieuwsbrief. 

Valentijnsdag wordt uitgebreid 
gevierd op de Van Maasdijkschool... 

Het Valentijnshoekje bij ons op school is veel 
gebruikt de afgelopen week. Het blijft op een 
of andere manier een populaire plek voor een 
aantal kinderen. Hiernaast zien jullie een kleine 
selectie van een grote hoeveelheid foto's die 
zijn gemaakt. En meer vertellen wij er ook niet 
over. Dat blijft mooi in het Valentijnshoekje...



While my guitar gently weeps.... 
Meester Jasper gaat de komende weken in de groepen 4 t/m 8 de 
kinderen de eerste beginselen leren van het gitaarspelen. Dat betekent 
eerst even wennen aan het instrument en al snel een akkoord proberen 
te spelen. En eerlijk is eerlijk, dat valt nog niet mee. Je vingers op de 
juiste plek bij de fretten en dan vervolgens de snaren aanslaan. Leuk is 
het wel. Misschien zijn er kinderen bij die al een idee hebben om in 
een band te gaan spelen. Ooit was er een popmuzikant die zei dat je 
met 3 akkoorden de wereld kunt veranderen. Dus wie weet... Het is de 
bedoeling dat de ouders van deze kinderen op maandag 3 april onze muzikale helden op 
school kunnen aanschouwen tijdens een open les. Noteer deze datum alvast in de agenda!

Rendictee in groep 5! 
Er zijn best nog wel dagen met 
prima weer! En die moet je dan 
ook benutten om buiten te zijn. 
Maar wat te doen als dat mooie 
weer onder schooltijd is..? Juist, 
het schoolwerk lekker buiten 
doen. Groep 5 deed dat met 
een rendictee, dus rennen voor 
je woorden. Dat idee. Terwijl de 
frisse lucht ervoor zorgt dat je 
hersens in de actiestand staan, 
leer je de woorden veel beter. 
Bijkomend voordeel is dat je 
ook fijn aan het bewegen bent. 
Want 5 uren in een schoolbank 
zitten is eigenlijk wel lang...




Kleuters Van Maasdijkschool op bezoek bij bewoners Mariënbosch! 
Op 14 februari gingen al onze kleuters op bezoek naar de bewoners van zorgcentrum Mariënbosch. Het 
was een prachtige dag: veel zon en een prachtige blauwe lucht, het voorjaar hing in de lucht. Dit werd 
uiteindelijk de voorbode van het prachtige en ontroerend bezoek van de kleine mensjes aan de oude 
mensjes. Het is wonderlijk om te zien hoe mooi ze met elkaar omgaan. De bewoners leven helemaal op 
van onze kleuters. Ze hebben samen met de 'oudjes' Valentijn kleurplaten gemaakt. Dat was een feestje 
op zich. De kinderen werden als echte gasten behandeld en kregen allemaal ranja met wat lekkers erbij. 
Bijzonder was ook dat een van onze kleuters zijn oma zag. Ontroerend mooi met veel knuffels. Tot ieders 
verrassing kwamen er ook nog 2 pony's op bezoek wat een extra dimensie aan het bezoek gaf. Kortom, 
er waren alleen maar winnaars bij dit bezoek: onze kinderen vonden het een prachtig uitstapje en de 
bewoners waanden zich weer even jong. Mooier kunnen we het niet maken!

Zintuigelijke 
lessen in groep 7... 
G r o e p 7 h a d e e n 
project over zintuigen. 
Ze waren verdeeld in 
groepjes en elk groepje 
kreeg een zintuig om 
u i t t e w e r k e n : 
in fo rmat ie zoeken, 
filteren en verwerken. 
Deze informatie kwam 
op een groot vel in de 
v o r m v a n h e t 
desbetreffende zintuig. 
Ze weten nu van alles 
over de zintuigen door 
dit uitdagende project!



De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 maart 2023. 

Onderstaand nog enkele tips voor de voorjaarsvakantie...


