
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 19 ( 15 maart 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

 

Vervanging werkzaamheden Cecilia. 
Sinds de Carnavalsvakantie is juf Cecilia vanwege fysieke problemen die 

voortkomen uit haar zwangerschap niet meer op school aanwezig. Cecilia heeft 
het advies gekregen om rustig aan te doen en tot aan de bevalling veel rust te 

nemen. 
De afgelopen weken hebben we de taken die Cecilia uitvoert, onder verschillende 
personen verdeeld. 

Wanneer u vragen/zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind, is uiteraard 
de snelste manier om hierover met de leerkracht van uw kind in gesprek te 

gaan. Mocht u echter meer informatie willen of hierover nog eens door willen 
praten met de intern begeleider, dan is hiervoor voor de groepen 1-2 juf Gonnie 

Beumer de aangewezen persoon en voor de groepen 3 t/m 8 Juf Marijke 
Ligtenberg. 
Op deze manier trachten we de werkzaamheden van juf Cecilia met de 

aanwezige kennis en kwaliteiten in de school op te vangen. 
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mocht u echter nog vragen of opmerkingen hebben, loopt u dan gerust even bij 
Eric of Kees binnen. 
 

De Grote Rekendag 
Woensdag 22 maart aanstaande doen wij op school mee met de grote 

rekendag. We openen deze dag op een speciale manier. Aanstaande vrijdag 
krijgen alle kinderen een kartonnen bordje mee 
naar huis, zij mogen thuis hun huisnummer 

erop noteren. Als ze het leuk vinden mogen ze 
het bordje ook nog versieren, als het 

huisnummer maar duidelijk leesbaar blijft.  
Op de dag van de rekendag vragen we om het 

huisnummerbordje mee naar school nemen. 
Bij de eerste zoemer wordt gestart met het 
maken van een straat. De huisnummers 1 en 2 starten de straat bij trapje van 

de rode kleuterdeur, tegenover elkaar. De rest sluit aan. Zo ontstaat er een 
straat met aan de ene kant even nummers en aan de andere kant oneven 

nummers.  
Als de tweede zoemer gaat moet de straat klaar staan en zullen meneer Eric en 
meneer Kees achteraan beginnen en zo door de straat heen wandelen. 

Aangekomen bij de rode kleuterdeur zullen zij de grote rekendag officieel 
openen. De laagste huisnummers gaan dan als eerste naar binnen en de rest 

volgt. Allemaal door de kleuteringang.  Alle kinderen gaan vervolgens naar hun 
eigen klas om daar aan de activiteiten van de grote rekendag te kunnen 
beginnen. De kinderen moeten deze dag gewoon fruit en drinken meenemen 

en de ochtend is ook gewoon om 12.15u afgelopen.  
Groep 7 heeft deze dag boomfeestdag en kan dus helaas niet deelnemen aan 

de rekendag.  
We wensen alle kinderen alvast een gezellige en leerzame rekendag toe!  
 

Groetjes de rekenwerkgroep  
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