
Hij is binnen! 
 
Maandag 15 februari hebben alle leerlingen van groep 8 hun definitieve schooladvies gekregen en  
hebben we leuke gesprekken gevoerd met hele blije kinderen (en ouders), die hun mooie advies dik  
verdiend hebben! Succes met het aanmelden bij de middelbare school van je keuze, en we gaan er nog een leuk en leerzaam 
laatste half jaar van maken! 
 
Meester Tim & Meester Jan 
 
P.S. voor de 8ste groepers die nu denken 'mooi, die is binnen en ik hoef nu niets meer te doen op de bassischool' ...  

HELAAS! We knallen door tot aan de musical . 

Medezeggenschapsraad  
  
Wij hebben als school een MR, maar wat doet de MR  
eigenlijk en waar kun je de MR voor benaderen? De MR 
bestaat uit medewerkers en ouders van de school en adviseert 
de directeur over de begroting en beleidsplannen. Daarnaast 
moet de MR instemmen met de onderwijskundige  
doelstellingen van de school. De MR is er om de stem van 
medewerkers en ouders te laten horen. Dus mocht je vragen 
hebben, suggesties, zorgen of tips voor de school, laat het ons 
weten! Dat helpt ons om de medewerkers en ouders zo goed 
mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. Het kan ook zijn dat 
wij je meteen verder kunnen helpen met een vraag. Kortom: 
schiet ons aan op het schoolplein (iets lastiger in deze tijd) of 
stuur een bericht via SchouderCom. Zo maken we onze 

school samen nog mooier  . 
 
Nicoline Loe (leerkracht OBA) 
Monique Swart (intern begeleider) 
Tessa Aandewiel (moeder Noor TB, Isabel OBA, Jan OBB) 
Ralph Visser (vader Twan BBA) 
Rebecca Gerritse (moeder Mila OBA) 
 

Applaus voor de ouders 
 
Wij hopen dat iedereen blij is dat de kinderen weer naar 
school mogen.  
Hierbij een applausje voor onze geweldige ouders, die 
meewerkten om het thuisonderwijs mogelijk te maken! 
 

AVG en toestemming filmpje en foto’s van de school  
 
Binnenkort worden er foto’s en een mooi en inspirerend 
filmpje van onze montessorischool gemaakt. 
Het is daarbij belangrijk om te weten of uw kind op het 
beeld mag komen. Het materiaal wordt o.a. gebruikt 
voor onze website en een brochure over de school. Op 
Schoudercom bij ‘toestemming beeldmateriaal’ kunt u 
wel of geen toestemming geven. 
Wilt u dit invullen? 
Zo voorkomen we misverstanden. 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari  voorjaarsvakantie 
Donderdag 4 maart     verslagavond 
Donderdag 1 april                                       Paasviering, MBA en TB open podium 
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april  paasweekend, iedereen vrij 
Vrijdag 23 april     Koningsspelen, 12 uur vrij 
Maandag 26 april     studiedag, kinderen vrij 
Dinsdag 27 april     Koningsdag, iedereen vrij 
28, 29 en 30 april     werkweek groep 6 t/m 8 
Donderdag 29 april                                     schoolreis groep 1 t/m 5 
3 mei t/m 14 mei     meivakantie 



Break Out Events 
 
In samenwerking met Young Power, Gemeente Noordwijk en de Buurtsportcoaches heeft Welzijnskwartier in de  
voorjaarsvakantie verschillende coronaproof  ‘Break Out events’ georganiseerd voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 
jaar.  
  
Het volledige programma is te vinden op: www.noordwijkactief.nl 

 
 
Vakantieprogramma Buurtsport- en Cultuurcoaches 
 
De basisscholen zijn gelukkig weer geopend, maar de  
voorjaarsvakantie staat alweer voor de deur. Kinderen  
woonachtig in de gemeente Noordwijk hoeven zich in die 
week geen moment te vervelen, want de Buurtsport- en  
Cultuurcoaches hebben een uitdagend en gevarieerd  
activiteitenprogramma samengesteld. 
Zo is er onder andere Vakantiefun, Muziek in de  
buitenlucht en een Soccer Tournament. Deelname is  
vrijwel altijd gratis en inschrijven kan via onderstaande 
link. 
 
https://www.noordwijkactief.nl/activiteiten?gemeente%
5B%5D=64&sort=name&zoeken=voorjaarsvakantie  

Theatervoorstellingen midden-, tussen- en bovenbouw  
 
Wat een pech; het is inmiddels duidelijk, alle geplande theatervoorstellingen op locatie gaan helaas niet door. Toch kunnen 
leerlingen, zeker gaan genieten van ‘theater’, zij het digitaal. 
 
Omdat het waarschijnlijk nog even op zich laat wachten, hierbij een 
sneak-preview van de bijzondere voorstelling voor de middenbouw: 
Eureka! Eureka is de dochter van een uitvinder, die van alles uitvindt 
om zijn lieve Eureka te beschermen, zoals een op-blaas-jas, die  
beschermt tegen botsingen. Eureka! wil ook ontdekken, maar vooral 
buiten de paadjes. Zij droomt van vliegen. Met haar vriendje bedenkt zij 
een plan om een eigen Fladder-raket te bouwen .. of dat goed afloopt? 
Hierbij een stukje ‘making of’ … 
 
https://youtu.be/vzDlrrQMWEA?
list=PLGnzldE1u7Qbqh54okc7OhIxMH6qg01vi 
 
Graag tot snel met data, 
Nicoline Loe 
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