
 

 

 
 

 

  
Beste ouders / verzorgers, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Pasen 
Pasen nadert!  
Op woensdag 13 april beginnen we de dag daarom met een heerlijk en gezellig paasontbijt. 
Op vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag. De school is dan dicht. Samen met tweede paasdag (maandag18 
april) vormt dat een bijzonder, lang, vrij weekend. 
Na dat vrije weekend, in de week voor de meivakantie, is er weer een ‘ouders-mee-naar-binnen-week’. Van 
18 t/m 22 april zijn ouders dus tijdens de inloop en na schooltijd welkom in school! 
 

Ook klaar met testen?  
Dat er veel corona-maatregelen versoepeld zijn, is natuurlijk niemand ontgaan. We namen al afscheid van 
de mondkapjes in de bovenbouw en van de 1,5 meter afstand. En hoe zit 
het met die andere maatregelen? 
 

Het dringende advies voor de bovenbouw en het personeel om twee keer 
per week preventief te testen, vervalt. Het dringende advies om bij klachten 
een zelftest te doen, blijft wel. De zelftests zullen dan ook voorlopig gratis 
beschikbaar blijven voor de groepen 6, 7 en 8 en het team. De tests worden 
niet meer actief meegegeven, maar kunnen door de kinderen worden 
meegenomen. 
Op 11 april vervalt ook het dringende advies om na een positieve zelftest een GGD-test te laten doen.  
Wie een positieve zelftest heeft, blijft natuurlijk nog wel thuis. 
 

We gaan!  
Schoolreisje? Dát is al een tijd geleden. Maar… dit schooljaar gaan we echt! 
Op maandag 30 mei is het leeg in de school. De groepen 3 t/m 5 gaan op die dag 
naar Dierenpark Amersfoort. 
De groepen 6 en 7 stappen op diezelfde dag in de bus. Hún bus brengt ze naar Beekse Bergen. 

 

Het schoolreisje van de groepen 1/2 stond op 25 maart al op de kalender. 
Dat was toen nog te vroeg. Maar ook voor deze groepen komt een 
bus voorrijden. Op donderdag 2 juni gaan ze op stap naar KidZcity! 
 

Natuurlijk volgt er nog een brief met alle informatie. Maar de data 
kunnen in de agenda! 

 

8 IEPt 
Op woensdag 20- en donderdag 21 april buigen de groepen 8 zich over de IEP-toets. 
‘De IEP’ is de eindtoets die het definitieve schooladvies ondersteunt.  
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Bijzonder slot 
De week na Pasen krijgt een bijzonder slot.  
Vrijdag 22 april begint met de Koningsspelen. Rond de scholen worden allerlei spelletjes 
gedaan waarbij – daar draait het om bij deze dag – veel bewogen wordt. 
Voor de bovenbouw eindigt de dag met PWA’s Got Talent. De groepen 5 t/m 8 zijn 
daarvoor allemaal op locatie Goudmos en zijn dan om 14.15 uur uit. De leerkrachten 
geven u alle informatie over die dag. 
 

Uw mening geen spam 
In het vorige weekblad schreven we over de tevredenheidsenquête waarover u een mail zou krijgen. Als 
het goed is, hebt u in uw mailbox een mail gekregen van noreply@vbent.org, namens Sandra Hunnego 
met als onderwerp ‘Uitnodiging invullen van een vragenlijst’.  
Heeft u de enquête al ingevuld? Hartelijk dank! Hoe meer ouders de enquête invullen, hoe beter wij weten 
wat de mening is over onze school. Natuurlijk worden we blij van positieve kritiek, maar ook opbouwende 
opmerkingen zijn meer dan welkom. 
 

U heeft helemaal geen mail gekregen over deze enquête? Dan is hij wellicht in uw spam box terecht 
gekomen. En daar hoort een vraag naar uw mening natuurlijk niet…  
 

Tot over je oren… 
…in de modder. Als bijlage bij dit weekblad vindt u een flyer over de MudmaniacsRun die Humankind op 
25 juni 2022 organiseert. Alle informatie vindt u op de flyer!  
 

Gefeliciteerd!  
In deze twee weken feliciteren we op 9 april Jynn (gr.3b); op 12 april Adam (gr.1/2d) en Pepijn (gr.1/2b); 
op 14 april meester Hans; op 15 april Veronique (gr.4a), Suryad (gr.4b), Lauri (gr.7b) en Manoah (gr1/2d); 
op 16 april Dylan (gr.4a) en Xiano (gr.1/2e); op 17 april Fenna (gr.4b); op 21 april Bertus (gr.3b) en op 22 
april meester Jeffrey. 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend en 
gezellige paasdagen! 
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