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Vakantielezen in de voorjaarsvakantie 
Wat is er fijner dan lezen als het buiten regent en stormt? Binnen met een boek op 
de bank, op je bed of onder een dekentje in een stoel! 
Gedurende het schooljaar wordt op school veel tijd en aandacht besteed aan lezen.  
Ook in de vakanties is het voor kinderen heerlijk om te kunnen lezen. Natuurlijk 
kunnen er boeken geleend worden uit de openbare bibliotheek. De leerlingen van 
De Architect, uit groep 3 tot en met 8, lenen een boek via de bibliotheek van 
school.  
Om het lezen van de boeken in de vakantie te bevorderen, kiezen de kinderen een 
opdracht die bij het boek gemaakt/gedaan kan worden. Na de vakantie leveren de 
kinderen de opdracht in bij de leerkracht. De uitgewerkte opdrachten krijgen een 

plekje in de klas zodat andere kinderen kunnen zien wat hun klasgenoten gelezen hebben en op 
leesideeën gebracht kunnen worden. Ook is er voor de kinderen die dit gedaan hebben een 
presentje. 
 

Verhoging tarief overblijf 

Met toestemming van de MR wordt het tarief voor de overblijf verhoogd. Zo kunnen alle TSO-medewerkers 
hun vergoeding krijgen én kunnen we een programma gaan gebruiken dat de administratie van de overblijf 
ondersteunt. De verhoging  gebeurt in twee stappen. De eerste verhoging gaat in op 24 februari. De 
tweede verhoging is met ingang van schooljaar 2020-2021. Vanaf 24 februari betaalt u voor een grote 
strippenkaart dus het nieuwe tarief: € 26,00. 
 
Als het programma in gebruik wordt genomen, dan wordt er per keer gerekend. U ontvangt dan een 
factuur voor het aantal keren dat uw kind gebruik heeft gemaakt van de overblijf.  
 

 Tarief nu Per 24/02 Schooljaar 20-21 

1 keer   € 2,50 € 2,50 €1,45 per keer 

Strippenkaart, 10 keer € 14,00 € 14,00 €1,45 per keer 

Strippenkaart, 20 keer € 23,00 (€1,15 per keer) € 26,00 (€1,30 per keer) €1,45 per keer 

 
 
  

Agenda 
  
6 februari rapporten groep 8 mee 
11 en 12 februari adviesgesprekken groep 8 
14 februari           rapporten groepen 1 t/m 7 mee 
17-21 februari     voorjaarsvakantie 
24 februari           studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
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Nieuws uit groep 7 

Net als de andere groepen heeft ook groep 7 de afgelopen periode hard 
gewerkt aan de cito toetsen. Vanaf midden groep 7 gaan de kinderen al 
nadenken over de keuze van een middelbare school en over hun ambities 
voor de toekomst.  
Op de vraag wat is je ambitie voor de toekomst hebben een aantal 
kinderen het volgende geschreven: 
 
 

 
Jayden; Ik wil VWO niveau 
halen en ik wil graag naar het 
OVC want dan krijg ik les van 
mijn broer. En ik wil later 
profvoetballer worden. 
Megan; Ik wil graag Havo halen 
en ik wil als beroep later 
Kickboks leraar worden en 
wereldkampioen kickboksen 
worden. 
Amy; ik wil graag Havo ,want ik 
denk dat ik dat wel aan kan. Ik 
heb ook al bedacht naar welke 
scholen ik graag wil. Ik heb bij 
de Meergronden en het Baken 
Parklyceum gekeken. Ik vond 
het bij alle twee super leuk. 
Gelukkig hoef ik nog niet te 
kiezen. Ik wil graag later in de 
zorg werken. Wat voor zorg 
weet ik nog niet maar dat komt 
nog wel. 
Zilan; ik zou graag Havo of TL 
willen halen. Ik wil graag naar 
het OVC en dan moet je wel 
Havo of TL niveau hebben. Dus 
ik doe mijn best om dat niveau 
te halen. Ik wil graag politie 
worden. Ik wil dat al sinds 
groep 3. 
Derin; Ik wil graag naar een 
goede school en ik wil een 

goed niveau. Mijn doel is dat ik 
Havo haal omdat ik later 
tandarts wil worden. Ik wil 
graag naar het OVC. 
Hiran; mijn doel is om later te 
gaan studeren aan een goede 
universiteit. Ik wil graag dokter 
worden of huisarts of zo iets. 
Sesina; ik wil graag niveau 
Havo halen omdat ik heel 
graag tandarts wil worden en 
het lijkt mij leuk om op het 
OVC te zitten. 
Arsham; ik wil graag dit jaar 
KBL halen. En ik wil graag 
tandarts worden. 
Kristel; Ik zou graag een goed 
niveau willen halen zodat ik 
naar het OVC kan. Voor die 
school heb je Havo nodig of 
hoger. Ik zou graag gymnasium 
halen zodat ik direct na het 
OVC naar de universiteit kan 

gaan. Zodat ik in de zorg kan 
werken en of met kinderen. 
Francis; ik wil graag Havo/Vwo 
als niveau. Ik wil graag naar het 
OVC. Ik denk dat ik later in 
pony park city wil werken of in 
een Irish pub. 
Rand; Ik wil Havo niveau ,want 
ik wil later architect worden en 
het lijkt mij leuk om naar het 
OVC te gaan. 
Shyvano; ik wil KBL en ik ga 
naar het BHC. 
Badr; Ik wil BBL halen en ik wil 
een wiskundige zijn. 
Rafael; mijn idee is een Havo 
niveau. Het lijkt mij leuk om op 
het Oostvaarders College te 
komen en ik weet alleen niet 
wat ik later wil worden. 

 

Hoofdluis 

Alle leerlingen worden regelmatig op luizen gecontroleerd. We informeren ouders van leerlingen bij wie 
luizen of neten zijn gezien altijd. Zo kunt u op tijd actie ondernemen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt 
u nuttige informatie over hoofdluis: Luis in de haar, kammen maar.  
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.demaatschappijdatzijnwij.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2FLoesje-212x300.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.demaatschappijdatzijnwij.com%2F2012%2F12%2Fmorgen-vandaag%2Floesje%2F&tbnid=mSEvLeYYKVp4TM&vet=10CA8QxiAoAWoXChMIuO_khfe55wIVAAAAAB0AAAAAEBc..i&docid=pyRJc2U8Ioqo4M&w=212&h=300&itg=1&q=ambities&hl=NL&gl=NL&ved=0CA8QxiAoAWoXChMIuO_khfe55wIVAAAAAB0AAAAAEBc
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F275915914650511588%2F&psig=AOvVaw0t-yevtfJtwJ5G6THFzi96&ust=1580975557095000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjv5IX3uecCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdreamstorm.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fplan-van-aanpak1.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdreamstorm.nl%2Ftopic%2F2-3-hoofdstuk-2-plan-van-aanpak-ondernemerschap-in-de-lespraktijk-ondernemend-leren-of-leren-ondernemen-2%2F&tbnid=P63rmipPcy-MVM&vet=10CA8QxiAoAWoXChMIuO_khfe55wIVAAAAAB0AAAAAECU..i&docid=9ZzW4pTfvzEJkM&w=264&h=191&itg=1&q=ambities&hl=NL&gl=NL&ved=0CA8QxiAoAWoXChMIuO_khfe55wIVAAAAAB0AAAAAECU
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Weetjes: 
 

- Hoofdluizen blijken steeds vaker resistent tegen middelen met malathion en permetrine. De stof 
dimeticon is nog wel succesvol; Het is belangrijk ook te blijven kammen. 

- Douchen, badderen, haar wassen of zwemmen is geen effectief middel tegen hoofdluizen. In het 
water kunnen luizen acht uur overleven. 

- Nat kammen is bewezen de beste methode om je hoofd luisvrij te krijgen. Het haar inmasseren met 
crèmespoeling helpt hierbij. Twee weken dagelijks kammen is de norm.  

- Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen. Wel kunnen ze goed klimmen. 

 
 “Goed gedaan” les 12 
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Lichtjestocht 
Vrijdag 14 februari is de traditionele Lichtjestocht in het Bos der Onverzettelijken.  
In het bos wordt een route uitgezet met lichtjes en op meerdere plekken worden verhalen verteld uit de 
oorlog. Het zijn verhalen die na 75 jaar vrijheid nog steeds van belang zijn om door te vertellen. Vrijheid lijkt 
heel gewoon, maar als je goed luistert toch heel bijzonder. Na afloop kan er worden nagepraat bij warme 
chocolademelk. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Meer informatie vindt u in de bijlage. 

 
 
 

 


