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Hoe verder na 8 juni 
Alweer een aantal weken werken we op school met enkele groepen. Dat bevalt over 
het algemeen prima. ’s Morgens komen de kinderen op verschillende tijden en langs 
verschillende ingangen binnen. Ouders van kleuters geven hun kinderen bij het hek 
af want er mogen geen ouders in de school komen en de groepen pauzeren op 
verschillende momenten. Tussen de middag eten ze samen met hun eigen leerkracht 
hun boterhammetjes op. Het valt wel op dat er op een zeker moment vermoeidheid 
gaat optreden bij zowel de kinderen als de leerkrachten want de lange pauze tussen 
de middag om even op te laden, wordt gemist.  
Heel prettig vinden de kinderen het om les te krijgen in hun eigen kleine groep, ze 
hebben een juf of meester helemaal voor zichzelf, een schoolplein voor zichzelf en 
ze hoeven maar twee dagen naar school. Het bevalt de meeste kinderen en juffen en 
meester uitstekend zo. Echte leerachterstanden waarvoor men zo bang was hebben 
de meeste kinderen niet opgelopen. We merken dat er thuis heel hard is gewerkt 
door ouders en kinderen en daarvoor willen we jullie een enorm compliment geven. 
Als ouder thuis werken, je kinderen lesgeven, zorgen voor de dagelijkse gang van 
zaken, het vraagt nogal wat. Maar we kunnen uiteindelijk heel tevreden zijn als we 
zien wat de kinderen in die periode allemaal geleerd en ervaren hebben. 
Opvallend was ook dat de meeste kinderen het weer geweldig vonden om op school 
te zijn met hun vrienden en vriendinnetjes en weer gewoon les te kregen. 
Hoe nu verder? De regering heeft besloten dat we na 8 juni weer allemaal tegelijk 
naar school kunnen gaan. Maar we moeten ons wel aan heel veel regels houden en 
dat is best ingewikkeld. Landelijk worden er daarom samen met de bonden 
protocollen gemaakt waaraan alle scholen zich moeten houden. De verwachting was 
dat we die woensdag 27 mei zouden krijgen maar het blijkt allemaal toch te 
ingewikkeld om dat op korte termijn voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat we op dit 
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moment nog niet precies weten hoe we het gaan aanpakken. Ik ga ervan uit dat we 
jullie daar volgende week over kunnen informeren. Nog even geduld dus a.u.b.  
In deze TDM diverse reacties over het werken in de groepen op dit moment. 
 

Onze nieuwe directeur Geeske Hoogenboezem stelt zich voor 
Beste ouders en kinderen van ter Does, 
Tja, daar zitten we dan … Meester Kees neemt afscheid en er komt een nieuwe 
directeur. Kunnen we wel op een feestelijke manier afscheid nemen van Meester 
Kees? En wanneer kunnen we de nieuwe directeur ontmoeten? Omdat we de 
antwoorden op deze vragen nog niet kunnen geven, schrijf ik dit stukje. Ik vertel wat 
over mezelf, zodat u en jullie alvast een klein beetje weten wie ik ben. Ik vertrouw 

erop dat we zo gauw als het kan echt kennis kunnen 
maken. 
En wie ben ik dan? Mijn naam is Geeske 
Hoogenboezem. Ik woon in Gouda, samen met mijn 
man Feike en onze twee kinderen Guusje en Sjoerd. 
Guusje en Sjoerd zijn een tweeling en gaan allebei 
naar de vierde klas 
van het voortgezet 
onderwijs. Feike 

werkt als business consultant voor 
woningbouwcorporaties. Op dit moment werk ik nog 
als leerkracht op De Fontein in Ter Aar.  
 
Ik kom uit een echte onderwijsfamilie: mijn ouders, 
grootmoeders en overgrootvaders stonden voor de 
klas. Zelf koos ik aanvankelijk niet voor het 
onderwijs. Ik heb op de universiteit en bij 
kennisinstituten gewerkt. Daar hield ik mij bezig met verslavingsproblemen, met 
landelijke projecten op het gebied van gezondheid en drugs, opvoedondersteuning 
en tienermoeders. Dat was allemaal leuk en interessant, maar het onderwijs heeft 
toch gewonnen. Ik sta nu twee jaar fulltime voor groep 6/7 in Ter Aar en ben heel blij 
en trots dat ik vanaf het nieuwe schooljaar samen met het hele team van ter Does 

verder mag bouwen aan het onderwijs voor de 
kinderen in Hoogmade. 
Op dit moment fiets ik elke dag van Gouda naar Ter 
Aar en weer terug op mijn supersnelle 45-kilometer-
fiets. Ik ben van plan om ook naar Hoogmade te 
gaan fietsen en ben op zoek naar de beste route. Ik 
houd dus erg van buiten zijn: lange stukken lopen 
bijvoorbeeld, maar ook zeilen met onze zeilboot in 
Zeeland, of nog beter … een goed en spannend 
boek lezen in de zon. 
Hoogmade is natuurlijk 
een schaatsdorp. Dat 
komt goed uit, want ik 
houd ook van 
schaatsen, al doe ik dat, 
sinds ik een groot gat in 
mijn hoofd ben gevallen, 
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wel met een helm op.  
Met deze foto’s geef ik een inkijkje in mijn leven. Je ziet mij op de fiets in mijn straat, 
met de Goudse Vrouwetoren (ik begrijp dus heel goed hoe erg jullie je eigen 
Vrouwetoren missen), mijn lokaal in Ter Aar en mijn gezin. Hoewel ik nog niet weet 
wanneer dat kan, zeg ik toch: tot snel allemaal! 
Geeske Hoogenboezem 
 

De week van 1 t/m 5 juni 
Omdat het volgende week maandag Pinksteren is en de maandag-dinsdag groep op 
maandag geen les krijgt, hebben we besloten dat zij volgende week op dinsdag en 
woensdag les krijgen.  
De woensdag komt dus in plaats van de maandag en dus gelden op die woensdag 
dezelfde tijden als op maandag. In het ouderportaal heb ik daar al eerder informatie 
over verstrekt. 
De studiedag voor groep 1-2 op dinsdag 2 juni gaat in verband met de gewijzigde 
schooltijden, niet door!  
 
 

Een rupsje op bezoek! (Door juf Inge) 

In de klas van groep 1 is rupsje 
nooitgenoeg op bezoek. We zijn 
begonnen met het voorlezen van het 
prentenboek en hebben geleerd dat 
rupsen heel veel honger hebben! 
Hoeveel appels at rupsje op 
maandag? En hoeveel aardbeien op 
donderdag? Goh, wat wordt een rupsje lekker dik na een week smikkelen! 
En dan komt de metamorfose. Weet uw kind nog wat het woord betekent? De rups 
verandert in een prachtige vlinder. En daar hebben we dan ook hele knappe 
plakwerkjes van gemaakt. 
Afgelopen dagen was het heel fijn om te zien hoe de kinderen genieten van ‘samen 
spelen’, ‘samen delen’, ‘samen beleven’ en ‘samen leren’. We kijken daarom uit naar 
de komende periode, waarin we na 8 juni weer iedere dag samen kunnen zijn! 

 
 
 

Groep 1-2 (door Joke)  

De afgelopen weken werken we met kleinere groepen. Juf Inge en juf Wanda hebben 
groep 1 en werken met hen in lokaal 1, de kinderen van groep 2 zitten met mij en op 
vrijdag in het andere kleuterlokaal.   
De eerste dag in de nieuwe situatie kwamen de kinderen nog wat onwennig binnen. 
Nu lijken de nieuwe maatregelen voor bijna alle kinderen alweer heel gewoon. Ik 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd 
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zie dat de groep 2 kinderen nu vrolijk en zelfstandig naar de deur van het lokaal 
komen en al heel goed weten wat er daarna van hen wordt verwacht. De kinderen 
beginnen direct met het wassen van hun handen op de afgesproken plaats en 
zorgen daarna zelf dat hun spulletjes op de goede plek komen. 
Zo stoppen ze (zonder hulp) hun jas in hun luizenzak en zorgen dat hun pauze hapje 
in de krat komt. Leuk om te zien dat alle kinderen dit heel goed kunnen. (Ook de 
kinderen die zich hierbij voorheen graag door papa of mama lieten helpen ….)  
Gedurende de hele dag worden (volgens de richtlijnen) de handen gewassen of met 
speciale gel schoongemaakt: bij het binnenkomen, voor en na het eten, voor en na 
het buitenspelen, na toiletbezoek, na het snuiten van je neus (ook als ik iemand in 
zijn neus zie peuteren) en voor het naar huis gaan. Na het toiletbezoek krijgen de 
kinderen van een mij een desinfectiedoekje waarmee ze onder andere de 
deurklinken en de bril moeten schoonmaken voordat ze het doekje in de prullenbak 
in de klas weg moeten gooien. (Het doekje mag niet in de wc worden gegooid.) Ik 
maak zelf meerdere keren per dagdeel een rondje door het lokaal om van alles af te 
nemen zoals bijvoorbeeld de deurklinken, de voorkant van laatjes die veel gebruikt 
worden en de knoppen van de kraan.  

  
De kinderen weten allemaal dat ze anderhalve meter afstand moeten houden. Bij het 
digibord is een groot stuk met tape afgeplakt, dit stuk is alleen voor de juf. Dit is voor 
alle kinderen heel duidelijk, het lukt hun echt heel goed om uit dit stuk van de klas te 
blijven.  
Ook tijdens het buitenspelen en tijdens het spelen is het echter de bedoeling om 
anderhalve meter afstand te houden. De meeste groep 2 kinderen doen dit 
verrassend goed. Een enkeling vergeet het steeds weer en komt echt tegen me aan 
als hij iets aan me wil vragen. (En dat begrijp ik ook wel.)   
Zelf vind ik de anderhalve meter maatregel in de groep heel dubbel. Ik wil mezelf er 
echt aan houden en het lukt bijna altijd maar het voelt niet altijd fijn. Normaal zou ik 
een leerling helpen met een juiste pengreep door zijn vingers op de goede plek van 
het potlood te zetten, ga ik bij een groepje spelende kinderen zitten en speel met hen 
mee, troost ik een verdrietige leerling door een arm om hem heen te slaan, kniel ik bij 
een opstandige leerling neer en pak ik zijn handen vast terwijl ik hem op ooghoogte 
aanspreek, geef ik een leerling een high five om iets te vieren, geef ik iemand een 
aai over zijn bol om te laten weten dat ik hem zie, komt er regelmatig een leerling mij 
een knuffel geven, ….. Het voelt raar om te weten dat dit even allemaal niet mag.   
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In de kleutergroepen werken we rondom het thema vlinders. Bijna alle activiteiten 
worden aan dit thema gekoppeld. Zo zijn er rekenlessen en digibordlessen rondom 
het boek “Rupsje Nooitgenoeg”, leren de kinderen een versje over een vlinder en 
kijken we informatieve filmpjes over dit onderwerp en in het klankkastje zitten nu 
kaartjes die bij het thema passen. Ook zijn alle kinderen een groot werkstuk aan het 
maken. Met een opdracht vanuit Schrijfdans is een lucht gemaakt. In een 
volgende werkles vouwen de kinderen vlinders die ze hierop plakken 
en vervolgens vrij mogen versieren. Wat is het fijn om te zien hoe de kinderen weer 
in de klas aan het werk zijn en hen hierbij weer zelf te kunnen begeleiden!  
 

Nieuws uit groep 4/5 (door Susan en Suzanne)  

De derde aangepaste schoolweek zit er alweer op. Drie weken waarin we met de 
kinderen weer aan het werk mochten in de klas. En wat was het fijn! De nieuwe 
regels waaraan we ons met elkaar moeten houden, lijken snel te wennen. Het is 
iedereen goed gelukt om de nieuwe regels in acht te nemen. Het regelmatig handen 
wassen, schoonmaken van toilet na gebruik, de tafels en stoelen waaraan we 
hebben gewerkt etc. Heel fijn om te zien!  
Kinderen genieten van het samen zijn op school; samen werken, samen spelletjes 
doen, samen dansen, moppen tappen etc. Het is heel mooi om te zien hoe de 
klas met elkaar speelt op het schoolplein. Weliswaar noodgedwongen, maar toch 
versterkt het zeker de onderlinge band tussen de leerlingen.     
We hebben in de klas aandacht besteed aan Corona. Hier samen over gesproken in 
kringgesprekken of kleine groepjes. Veel aandacht is er momenteel ook voor het 
stukje sociaal-emotionele ontwikkeling met Kwink. Welke regels gelden er (ook 
alweer) in de klas? En hoe gaan we op een fijne manier met elkaar om? Hoe stel ik 
mijn grenzen? En hoe kan ik de rust weer terugbrengen bij mezelf, als ik even 
afgeleid ben door een gedachte? Ook wordt er volop geknutseld en getekend. Een 
fijne afwisseling tussen inspanning en ontspanning.  
Tot slot nog onze complimenten voor het gemaakte huiswerk! We zien dat de 
kinderen het thuiswerken goed oppakken. Hier plukken ze op school weer de 
vruchten van. Ga vooral zo door. Het einde is bijna in zicht!  
 



 6 

Nieuws uit groep 5B (door Marije)  

De afgelopen drie weken heb ik lesgegeven aan de kinderen van groep 5B. Het was 
een fijne en gezellige periode! We hebben natuurlijk gewerkt aan taal, spelling, 
rekenen en lezen. En daarnaast hebben we goede gesprekken gehad, spelletjes 
gedaan en zijn we lekker creatief bezig geweest. Ook hebben we 
tekeningen gemaakt voor de verjaardag van juf Suzanne en juf Angela.   
Aan het eind van een ‘lesweek op school’ namen we altijd even samen door wat er in 
de aankomende thuiswerk dagen verwacht werd, we pakten dan de tassen in met de 
boeken die nodig waren. Dat werkte heel handig.  
Het was voor de meesten geen probleem om te wennen aan het handen wassen (en 
dat moet echt best vaak!). Ook het afstand houden ging meestal goed. Op de 
grond voor het bord is een gele strook geplakt, waarmee de ruimte voor de juf wordt 
aangegeven. Heel handig en duidelijk. En als het even vergeten wordt, dan helpen 
we elkaar eraan herinneren.  
Nu is het tijd om het stokje over te dragen aan juf Wendy. We hebben in de 
afgelopen drie weken nauw contact gehad over de vorderingen van de groep. En ze 
is ook al op school geweest, dus de kinderen hebben haar gezien en gesproken. 
Hieronder  zal zij over haar terugkeer vertellen.  
 

Terug voor de klas.  (door Wendy Filemon) 

Vanaf 11 mei zijn de schooldeuren weer geopend voor leerlingen. Weliswaar nog 
niet voor de hele klas, maar voor de halve klas in de eerste helft van de week en de 
andere helft van de klas in de tweede helft van de week. De afgelopen periode zou ik 
groep 5B op maandag en dinsdag gaan lesgeven en juf Suzanne groep 6 op 
donderdag en vrijdag. Doordat ik in een risicogroep val i.v.m. het Coronavirus, liep 
dat ineens anders. Ik kon niet meer voor de klas en juf Marije heeft toen klas 5B 
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opgevangen en lesgegeven. Achter de schermen was ik wel bezig voor de klas, maar 
dat is natuurlijk niet hetzelfde als lesgeven voor de klas.  
Ik stond voor de keuze om voorlopig noodgedwongen te stoppen of om op zoek te 
gaan naar mogelijke aanpassingen, zodat ook ik weer kon gaan lesgeven. Ik koos 
voor dat laatste. Dat betekent dat ik in de school een Face Shield zal dragen, in de 
buiten situatie soms een mondkapje zal dragen, net als iedereen regelmatig mijn 
handen zal desinfecteren (of soms handschoentjes zal dragen) en de 1,5 meter 
afstand zo goed mogelijk zal hanteren. Vooral het dragen van het Face Shield vind ik 
wat ongemakkelijk en ik val daardoor uiteraard erg op. Dat accepteer ik in deze 
situatie als part of the deal. Totdat er een goed werkend vaccin is, blijf ik afhankelijk 
van deze hulpmiddelen. 
Ik wil vooral ook benadrukken dat ik het face Shield, de handschoenen en het 
mondmasker zal dragen ter bescherming van mijzelf. Ik loop een risico, dat ik door 
deze bescherming probeer te reduceren. Verder is het voor mij erg belangrijk dat de 
leerlingen die verkoudheidsklachten of koorts hebben, thuisblijven totdat zij zijn 
hersteld. Het is dus niet zo dat leerlingen door mij een groter risico lopen om besmet 
te worden.  
Ik heb er erg veel zin in om de kinderen vanaf 2 juni weer te zien en om ze weer les 
te mogen geven. Hopelijk kunnen we deze laatste periode van dit schooljaar zo 
normaal mogelijk weer naar school. 
 

Centrum voor jeugd en gezin (door Elly Sonke) 

 

 
Beste ouders/verzorgers, 
We leven met zijn allen in een bijzondere tijd.  
In deze tijd lopen jullie als ouder/verzorgers vast ook tegen vragen aan over de 
opvoeding en het opgroeien van jullie  kinderen.  
Helaas kunnen de maandelijkse inloopspreekuren op school vanwege de 
coronacrisis niet doorgaan. 
Maar jullie mogen mij gewoon bellen of mailen met al  jullie vragen. 
Maakt niet uit wat voor vragen. Ik denk graag mee en kan misschien een tip vanuit 
mijn kennis en ervaring geven. En als ik het niet weet dan zoek ik graag met jullie 
mee naar antwoorden in het belang van jullie kinderen.  
Jullie kunnen contact met mij opnemen via: esonke@ggdhm.nl of via +31883084135. 
Blijf gezond! 
Groeten Elly Sonke                                                                                            
Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar CJG Kaag en Braassem                                                      
werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag.  
 

We gaan weer naar school!  ( door  Wanda )   

De kinderen van groep 3 vinden het fijn om een paar dagen in de week op school te 
zijn. Het is heel goed dat de kinderen elkaar weer ontmoeten en om samen de 
lessen op te pakken en plezier met elkaar te beleven. Dit doen we samen, maar de 

mailto:esonke@ggdhm.nl
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regels maken het wel allemaal wat ingewikkeld. Gelukkig zijn de kinderen alweer 
aardig gewend.   
De eerste schoolweek hebben we op allerlei manieren, zoals creatief, pratend en 
lichamelijk, aandacht besteed aan de Corona periode. Dit deden we door middel van 
praatkaartjes, maar ook door middel van een spelvorm dat Stap in de kring heet.   
We hebben emoties zoals teleurstelling, boosheid of verdriet in deze Coronatijd van 
ons afgekrast en daar weer een mooi werkstuk van gemaakt.   
De regels hoe we in de groep met elkaar en de juf omgaan en ook 
de hygiënemaatregelen werden besproken.   
In de tweede week pakten we de lessen weer helemaal op; het is goed om te merken 
dat alle kinderen het huiswerk goed bij hebben kunnen houden en dat de ouders de 
kinderen zo goed begeleid hebben. 
Complimenten daarvoor!   
  
We missen ook de kinderen van groep 4! We 
hebben een filmpje opgenomen voor hen en voor 
elkaar een vleugel van een vlinder geknutseld. 
Samen vormen die vleugels een prachtige 
vlinder.   
 
We hopen dat er snel duidelijkheid komt hoe we 
nu verder gaan de komende periode. Samen is 
toch het leukst! 
 

Nieuws uit groep 7-8  (door Rob) 

Na de gedeeltelijke opening van de scholen kwamen de kinderen van groep 7 in het 
eerste deel van de week. Groep 8 in het tweede deel. 
Het thuiswerken met instructiefilmpjes kon niet tippen aan het echte werk, maar de 
meesten hebben keurig gedaan wat moest. De hoeveelheid was volgens de meesten 
prima te overzien. Voor eenieder die thuis een hobbel(tje) moest nemen omdat hij of 
zij een opdracht niet snapte, werkte het prima om hulp te vragen aan iemand in huis 
of contact te zoeken met een klasgenoot. Slim opgelost. Juist in zulke situaties wordt 
ook de juiste mindset gevraagd. Denk niet: ik snap het niet, dus ik doe het niet… 
Beter werkt het als je dan doorzet, nog eens terug leest of zoekt naar soortgelijke 
eerdere opdrachten. Met een groeiende mindset kun je ook in zulke situaties verder 
komen! 
Uiteraard de welgemeende complimenten aan de hulpvaardige 
ouders; het was nogal wat om in die situatie ook een vorm van 
thuisonderwijs te ondersteunen. Ik kan me voorstellen dat het 
best een uitdaging was! 
Het was fijn om iedereen weer in de klas te zien. We hebben de 
verhalen over de afgelopen periode gedeeld. Verrassend om te 
horen dat het voor sommigen wel heel dichtbij kwam allemaal… 
Van lieverlee hebben we de draad weer opgepakt. Nu is er een 
combinatie van uitleglessen in de klas en verwerkingsopdrachten 
voor thuis.  
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Geen musical maar…  (door Rob) 

Wat een pech voor groep 8… Komt er ineens een pandemie die alle specifieke 
gebeurtenissen voor groep 8 lijkt te verpesten! Heel vervelend, zeker als je je er erg 
op had verheugd. De keuze voor een musical was al gemaakt. De hele situatie 
maakte het echter onmogelijk om er mee aan de slag te kunnen gaan. Laat staan dat 
we nu een uitspraak kunnen doen over de opvoering van zo’n stuk. Een volle Schuur 
met veel publiek? Nu onmogelijk. 
Wat kan dan wel? Na enige denktijd is er gekozen voor een eindfilm. De meester 
heeft wat ervaring met filmen en monteren en zag de uitdaging wel zitten. In de 
meivakantie is gewerkt aan het script. Het is een uniek 
verhaal! Na de vakantie is er in de klas gezamenlijk 
geschreven aan de dialogen. Best moeilijk! Nu zitten we 
midden in de opnames. We hebben buiten op 
verschillende locaties gefilmd. Zo waren we op de 
Groenwegh bij de Groshoeve. Heel fijn dat we daar 
terecht konden! 
Het is de uitdaging om de opnames af te ronden 
voordat groep 7 weer samengevoegd wordt met groep 
8. Dat maakt het een stuk praktischer… Wordt vervolgd! 
 

 

 

Nieuws uit groep 4a. (door Nicolette) 

Sinds 11 mei is er in groep 4a hard gewerkt. Het is ook nog eens erg gezellig met 
zo’n klein clubje. Er is veel tijd om individueel met de kinderen te spreken, in de 
pauze bijvoorbeeld als ze in het kunstgras bij de glijbaan hun pauzehapje opeten. 
Afgelopen weekend heeft Wies haar been gebroken, wat een pechvogel, dus we 
missen haar helaas in de klas. Maar gelukkig hebben we inmiddels de mogelijkheid 
om via Google Meet vanaf thuis ook mee te doen met de les.  
Dus donderdagochtend was Wies er tijdens het kringgesprek toch een beetje bij, dat 
was heel erg fijn. Hopelijk zien we je snel weer in de klas! 
De twee dagen op school staan vooral in het teken van instructiemomenten voor taal, 
spelling, begrijpend lezen en rekenen. 
Met begrijpend lezen hebben de kinderen geleerd om tijdens het lezen van een tekst 
zichzelf vragen te stellen. Dat doen we hardop, want op deze manier leer je een tekst 
echt begrijpen. Een aantal kinderen kan dat inmiddels heel erg goed. 
We besteden ook aandacht aan het welbevinden van de kinderen. In de laatste les 
van Kwink was bijvoorbeeld het doel: ik kan mezelf rustig maken. We hebben 
geluisterd naar een rustig muziekje, 
maar als contrast ook naar een druk 
muziekje, waarbij de kinderen ook 
allerlei opdrachten moesten doen.    
De kinderen hebben geleerd dat je 
weer rustig kan worden door 
bijvoorbeeld met je ogen dicht te zitten 
en je te concentreren op wat je hoort, 
ontspannen op de grond te liggen, aan 
iets prettigs te denken of de rustvis te 
kleuren.   
We sluiten de dag altijd af met een 
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leuke activiteit. Vorige week dinsdag hebben de kinderen van groep 4a een liedje 
gezongen voor de kinderen van groep 3. Daar hebben we een leuk filmpje van 
gemaakt. Want we missen de kinderen van groep 3 wel, hoor! 
 

 

Schoolplein prachtig opgeknapt 

De coronaperiode hebben we gebruikt om het schoolplein verder op te knappen. Ik 
heb Eric van Leeuwen van Bu-jin tuinen de opdracht verstrekt om het kunstgras, 
waar ik goedkoop aan kon komen aan te brengen. Hij heeft de opdracht prima 
uitgevoerd. Een hele verbetering nu de kinderen dit deel ook als ligweide kunnen 
gebruiken. Ook op de bouwplaats is op verschillende plekken kunstgras 
aangebracht. 
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Ook de picknicktafels zijn in de beits gezet zodat ze weerbestendig zijn. De parasols 
zijn in verband met het prachtige weer met hulp van Alex ook weer opgezet. Alles bij 
elkaar een schoolplein om trots op te zijn en dat is vorig jaar mede tot stand 
gekomen door een aantal ouders die zich toen enorm hebben ingezet om dit moois 
voor elkaar te krijgen. Nu het allemaal gaat groeien wordt pas duidelijk hoe fraai het 
is geworden. 
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Ook voor en in de buis is kunstgras aangebracht. Heerlijk zacht om er doorheen te 
kruipen. 
Goed zichtbaar is ook hoe goed de planten het doen. Dit is echt een spannend en 
heel groen stukje schoolplein. 



 13 

 
 

Agenda 
Juni  Ma 1  Tweede Pinksterdag (alle leerlingen zijn vrij)  
  Vr 12  TDM  
  Di 23  Studiemiddag (alle leerlingen zijn vrij) 
  Vr 26  TDM 
 
 

Tot slot 
We wensen jullie een prachtig Pinsterweekend toe met veel zon. Lekker even 
bijkomen! 


