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Nationaal Programma Onderwijs. 

De overheid trekt €8,5 miljard uit voor ondersteuning van het Primair Onderwijs. Een 

mooie belofte, maar hoe staat het daar nou mee? 

Inmiddels hebben de besturen de eerste informatie ontvangen over de voorwaarden en 

de procedure. Met alle directeuren en internbegeleiders van SKBG is daar dinsdag een 

overleg over geweest. De scholen moeten een plan opstellen dat gebaseerd is op on-

derzoek naar leerresultaten, sociaal emotionele ontwikkeling en executieve functies (dit 

zijn regelfuncties van de hersenen die nodig zijn om activiteiten te plannen en gedrag te 

sturen). De overheid stelt een menu samen van interventies die wetenschappelijk bewe-

zen effectief zijn. De scholen kunnen daar een keuze uit maken. 

De grote vraag is nog: hoeveel geld hebben wij te besteden? Er wordt een bedrag ge-

noemd van €180.000, voor een school van gemiddelde grootte, te verdelen over 2,5 

jaar. Scholen in achterstandswijken krijgen meer. Wij zijn geen gemiddelde school en wij 

krijgen nu ook geen achterstandsgelden. Naar verwachting is er meer bekend in april. 

 

Adreswijzigingen 

Wij zijn verplicht om onze leerling gegevens zo goed mogelijk in kaart te brengen. 

Daarom  vragen wij u bij verhuizing, tijdelijke verhuizing of scheiding wijzigingen in 

adresgegevens, mailadressen en telefoonnummers zo snel mogelijk aan ons door te ge-

ven. Dit kan bij de leerkracht of bij Els Glasbergen (administratie) e.glasbergen@skbg.nl 

 

MR vergadering 
10 maart jongstleden hebben we als MR vergaderd. In deze vergadering hebben we 

het gehad over hoe de start is geweest voor de kinderen en leerkrachten nu we 
weer naar school mogen. Is er een update gegeven over de stand van zaken rondom 

de sporthal. Is er gesproken over het ICT beleidsplan. Verder is het vakantierooster 

2021/2022 is toegelicht. Alle informatie is terug te lezen in de notulen van deze ver-
gadering, die binnenkort op de website komt.  

 
Thema/letter/onderwerpen groep 1: 

In week 12, 13 en 14 werken de kinderen van groep 1 over het thema; lente/Pasen.  

We werken rondom de letter “l”. (Welke woorden beginnen met de “l“ vooraan?) 

In de weekplanning komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod;  

Oefenen van de telrij van 1 t/m 12. (evt. lager/hoger) 

Cijfersymbolen van 1 t/m 12 (evt. lager/hoger) herkennen en koppelen aan hoeveel-

heden m.b.v. ‘paaseieren.  

Oefenen van rollenspellen rondom ‘paaswinkel/kamperen’ met behulp van rollen-

kaarten/barbecue, tent, paaseieren, geld enz. 

Het onderscheiden en herkennen van klankgroepen (stukjes) in woorden 

Oefenen en herhalen van de aangeboden letters; s, b, h, j, p, w, k, f, z en l 

Woordenschat uitbreiden met woorden/boeken over lente/Pasen. 

Liedjes/versjes over lente/Pasen. (eindrijm oefenen) 

Oefenen met het benoemen van buurgetallen t/m 12 



Paasviering 

Op donderdagmiddag 1 april wordt de paasviering (i.v.m. corona) gehouden op school. Het thema dit jaar is 

“vriendschap”. De paasviering wordt vanuit het eigen klaslokaal vormgegeven, dit gaat iedereen op het digibord  

zien en de klassen zullen om de beurt een stukje van de viering verzorgen. 

 

De ouderraad zorgt voor een paasbroodje, chocolade paaseitjes en ranja voor alle leerlingen.  

Mocht uw kind een allergie hiervoor hebben, geef dit dan aan bij de desbetreffende leerkracht. 

 

Na de paasviering zullen er verschillende paasactiviteiten op het schoolplein en in de klas zijn.  

Vanwege corona hebben wij gebruik gemaakt van het studententeam, zij hebben deze opdrachten ontworpen 

en zullen die samen met de leerkrachten begeleiden. Tijdens de activiteiten wordt er gewerkt in de gebruikelij-

ke bubbels (groepen).  

 

Belangrijk:  

De kinderen moeten zelf hun lunch en tussendoortje meenemen. (net als iedere donderdag) 

De kinderen krijgen donderdagochtend gewoon les volgens het programma, dus ook de gym-

les. Denk daarom ook aan de gymtas.  

 

 

 

 

Uitnodiging Palmpasen Viering Sint Willibror-

duskerk 28 maart 2021 

Op Palmzondag zal er in de RK. Willibrordus kerk een Palmpasen gezinsviering worden verzorgd. In deze vie-

ring speciaal bestemd voor kinderen zal het Kinderkoor Sing a Song Palm-Pasen liedjes zingen. Kinderen mo-

gen een eigen versierde Palmpasen stok meebrengen en de stokken zullen in de viering versiert worden met 

een haantje. Omdat er maximaal 30 volwassenen in de dienst mogen zijn is het nodig dat u zich van te voren 

even aanmeldt . Dat kan bij harry.kasteel@concepts.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer 

s.v.p. Na afloop van de viering zal de jaarlijkse Palmpasen optocht door het dorp niet worden gehouden. Wel 

zijn er paaseitjes voor de kinderen. 

Jullie zijn hierbij van harte welkom, 

De viering begint om 10.00 uur. Voorgangster is Margriet te Morsche 
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Wist je dat? 
- Ruurlo een Speel-o-theek heeft? 

- Deze SOT geheel op vrijwilligers draait? 

- De SOT 2 (tot 3x) per week open is? 

- Je het 1ste jaar lid bent voor maar € 5,-? 

- Daarna betaal je € 15,- euro voor een jaarabonnement? 

- Er veel verschillend keuze uit speelgoed is? 

- Speelgoed van het jaar, vaak aanwezig? 

- Je zelfs een trampoline kan komen lezen? 

- Je het speelgoed 3 tot 4 weken lang mag lenen? 

- We een website EN facebook hebben? 

- We een tijdelijke (Corona) buiten ingang hebben? 

- Er altijd ruimte is voor nieuwe Leden EN vrijwilligers (ook achter de schermen) 

- Je zelfs kan pinnen bij de SOT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 

27-03-2021 Linn Gr. 8 

30-03-2021 David Gr. 8 

08-03-2021 Lotte Gr. 3B-4A 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

En in groep 1 hebben wij 1 stoeltje erbij gezet voor Lobke, wij wensen haar een fijne tijd toe bij ons op school ! 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 8 april 

 

 

 

 


