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De Grote Rekendag 
Vandaag stonden de activiteiten geheel in het teken van rekenen. Niet alleen gewoon in de 
klas, maar ook daarbuiten. Want rekenen is meer dan sommen maken in je werkboek. Het 
thema van vandaag is: “De school als pakhuis”. De kinderen gaan systematisch nadenken 
tijdens activiteiten zoals: inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen. Ze passen o.a. 
meetvaardigheden toe en handig rekenen.Het doel is onderzoekend te laten rekenen. Want 
zelf ontdekken levert inzicht op. 

Juf Karin 
Met ingang van 3 april gaat juf Karin onze school verlaten. Haar ambitie ligt bij de kleuters en 
deze kans krijgt zij nu, ook kan zij meerdere dagen op dezelfde school terecht. Donderdag 
29 maart a.s. is de laatste dag van juf Karin bij ons op school. Dit heeft natuurlijk 
consequenties voor de groep op donderdag en vrijdag. Juf Manon gaat alle vrijdagen komen, 
dat betekent dat juf Manon op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in de groep is. Op 
donderdag komt meester Robin, dit is een “nieuwe” meester voor de school. 
 
Bericht vanuit Buitenpret 
Per 01-01-2018 zijn de prijzen voor TSO opvang gewijzigd. 
Natuurlijk zijn alle ouders met een contract of strippenkaart hierover al ingelicht. Wij willen 
dan ook voornamelijk de losse afname onder de aandacht brengen. 
Hieronder vindt u de nieuwe prijzen: 

TSO opvang Prijs Bijzonderheden 

Vaste afname € 2,30 Per keer 

Strippenkaart € 30,00 10 keer 

Losse afname € 3,50 Per keer, contant 

Als er vragen zijn dan horen we dat graag. 
U kunt ons bereiken via 0345-502536 of info@kinderdagverblijfbuitenpret.nl 
Vriendelijk groet, Joke Borgstein - van Dord 
 
The Leader in me 
Deze week ronden we gewoonte 7 af: Houd de zaag scherp – Balans voelt het beste. 
Kinderen hebben nagedacht over ontspanning, in groep 5 hebben zij zelfs van de meester 
een waardebon gekregen “5 minuten ontspanning op de gang”….. even met 
constructiemateriaal werken of een boekje lezen. In groep 7 konden de kinderen een 
energizer kiezen van de muur. Een bewegingsspelletje met elkaar om even te ontspannen 
en daarna weer met frisse moed aan de slag. 

 
 
 
Namens het team, 
 
obs Koningin Beatrix,  
Jacqueline de Fouw 
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