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Beste ouders,  

Sommige ouders hebben problemen met 
Parro. Om in kaart te brengen wat de 
problemen zijn verzoeken wij u in email te 
beschrijven waar u tegenaan loopt. Stuur de 
email naar M.molenaar@hendrik-boogaard.nl  
en we gaan ermee aan de slag. 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Ook dit jaar staat er voor de groepen 3 t/m 7 
weer een schoolreis  

 op dinsdag 22 mei 2018 

op het programma!  
De puzzelbrief voor de kinderen plaatsen we 
ook in deze weekbrief. De kinderen van groep 
3 t/m 7 hebben deze brief in de klas van hun 
leerkracht gekregen. Na het puzzelen weten 
zij nu ook waar de schoolreis naar toe gaat.   
Groep 3 t/m 5 gaat onder begeleiding van 
ouders in groepjes van zes kinderen het park 
in. Wij hebben ouders gevonden die gezellig 
meegaan en een groepje kinderen begeleiden 
tijdens deze dag.  
Verdere informatie over het verloop van de 
dag en bagage volgt later. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar komt de bijdrage voor de schoolreis 
op EUR 23,= per kind. Wij vragen u dit bedrag 
over te maken op NL 91 RABO 0195 2110 14 
t.n.v. Stichting Floréo  
 

(uiterlijk vrijdag 30 maart 2018).  
We verwachten nog een aantal bedragen 
op de rekening van de school! 
 
In het betalingskenmerk graag het volgende 
vermelden: 

Naam van uw kind(eren) 
Groep van uw kind(eren) 
Bijdrage schoolreis 

 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep schoolreis 
Cora, Stephanie en Anne  
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Schoolreis groep 3 t/m 7, dinsdag 22 mei 2018  
Puzzeltip: Neem steeds uit het alfabet de letter die er voor zit (HB=GA, 
XBBS=WAAR) 
Puzzelbrief: 
HB NBBS MFLLFS SVAAFMFO, BMT KF XJMU XFUFO  XBBS XF 
OBBS UPF HBBO PQ TDIPPMSFJT! 

             
             
             
IFU JT FFO GBOUBTUFTDI QSFUQBSL FO KF LJLLFSU FS WBO 
PQ! …CVJOSFKK 
             
             
Maak hieronder een mooie tekening van het pretpark! 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

Kinderjury 
Een groot deel van onze scholen doet ook dit jaar weer mee met de Nederland-
se Kinderjury. De kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar mogen stemmen op hun 

favoriete boek. Alle boeken die uitgegeven zijn in 2017 doen hieraan mee. Er zijn twee 
leeftijdsgroepen, die elk hun eigen winnaar kiezen: 6 t/m 9 jaar (groep 3 t/m 5) en 10 t/m 
12 jaar (groep 6 t/m 8). De stemperiode voor de Kinderjury 2018 loopt van 7 maart t/m 18 
april.  
Neem vooral een kijkje op www.kinderjury.nl om te zien welke boeken er allemaal mee-
doen!  
 
Recensie wedstrijd 
Voor de recensie wedstrijd hebben groep 7a van de Brandaris (Hellevoetsluis) en groep 7/8 
van de Markenburg (Geervliet) gewonnen. Twee kinderen van de 
Brandaris en drie van de Markenburg gaan op 11 maart in theater 
Twee hondjes naar de voorstelling “Nuffe Tantes” en schrijven aan 
de hand van die voorstelling een recensie. Wij zijn benieuwd! 
 
 
Voorleeswedstrijd 
De schoolkampioenen hebben tegen elkaar gestreden en de win-
naars zijn: Rolf Hendriks (Hellevoetsluis), Ties Willemse (Brielle) en Aylinn Lodder (Goeree 

Overflakkee). Zij gaan door naar de volgende ronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd op 21 maart in het Bibliotheektheater te Ridderkerk.  
 
 
Voorleestip… 
Boy woont  samen met zijn vader en zes katten in een vissershuisje. Na 
een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis op het strand. Dat is 
het begin van een bijzondere vriendschap…  
 

 
 
Mamacafé?  
Het Mama-café is een gezellige ontmoetingsplek voor alle (aanstaande) ouders en verzor-
gers. Iedere tweede woensdagochtend van de maand is het Mamacafé open in de biblio-
theek Hellevoetsluis in het Cultuurhuis Nieuwe Veste. Tijdens ieder Mamacafé staat er een 
thema centraal.  
Voor meer informatie, neem dan een kijkje op de Facebookpagina: Mamacafé Hellevoet-
sluis 
 
 

 



Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES te Brielle 
Op 22 februari opende de Bibliotheek op school haar deuren voor de omliggende vijf scho-
len met aansluitend op 24 februari de Open Dag. Wat hebben wij genoten en wat was het 
een feest! 

Meer weten? http://www.dukdalfbres.nl/  
  

 
 

Workshops Maart 
Woensdag 21 maart Cultuurhuis 

Nieuwe Veste: De workshop 
“Ken je brein, ken jezelf” voor 
ouders en hun kinderen (12-18 
jaar) 

 
Peuterochtenden op Goeree-

Overflakkee 
 
Bankieren op je smartphone/tablet 

voor jeugd 
Meer info? www.leerenbeleef.nl 
 
 

http://www.dukdalfbres.nl/
http://www.leerenbeleef.nl/Activiteiten?search=brein
http://www.leerenbeleef.nl/Activiteiten?search=brein
http://www.leerenbeleef.nl/Activiteiten?search=brein
http://www.leerenbeleef.nl/Activiteiten?search=brein
http://www.leerenbeleef.nl/Jeugd?search=peuterochtend
http://www.leerenbeleef.nl/Jeugd?search=peuterochtend
http://www.leerenbeleef.nl/Jeugd?cursusid=2245
http://www.leerenbeleef.nl/Jeugd?cursusid=2245
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Spelen 
 
Kinderen spelen al zolang als ze er zijn en in 
elke cultuur. Spelen is dan ook belangrijk in de 
ontwikkeling van een kind. Door te spelen leert 
een kind, maar het belangrijkste blijft dat spe-
len een ontspanning is voor kinderen.  
 
Door spel ontwikkelt een kind zich op de vol-
gende gebieden; 
- Emotioneel, een kind leert door te spelen in-
zicht in zijn eigen emoties en in de emoties van 
anderen. Door 'doen-alsof' spelletjes kunnen 
kinderen ervaren welke emoties er spelen bij 
bepaalde situaties. Het kind leert hier door 
controle te krijgen over emoties. Kinderen ge-
bruiken spel dan ook om voor hun heftige erva-
ringen te verwerken en zichzelf eventueel ge-
rust te stellen. 
 
- Motorisch, door klimmen, rondrennen en fiet-
sen ontwikkeling kinderen hun grove motoriek. 
Kinderen die knutselen, bouwen of tekenen zijn 
bezig om hun fijne motoriek te ontwikkelen.  
 
- Cognitief, een kind leert na denken over zijn 
spel. Het logische nadenken, oorzaakgevolg 
denken en een grotere woordenschat ontwik-
keling komt voort uit het spel van kinderen. 
Kinderen leren door te spelen hoe het is om te 
leren als ze op school zitten.  
 
- Sociaal, door het spelen met andere kinderen 
leren kinderen sociale vaardigheden. Rollen-
spellen zorgen ervoor dat kinderen veel leren 
op sociaal vlak. Kinderen leren om zich in een 
andere te verplaatsen en rekening te houden 
met anderen.  
 
 
Kinderen hebben tegenwoordig een grote keus 
uit verschillende spelletjes.  
Kinderen kunnen buiten spelen met kinderen 
uit de buurt, binnen spelen met speelgoed, 
bordspelletjes, op de pc of gamecomputers.  
Een combinatie van al deze spelletjes is ideaal 

voor een kind.  
Tijdens het buitenspelen zijn kinderen bezig 
met hun grove motoriek door rond te rennen 
of te klimmen. Ook kunnen kinderen tijdens 
het buitenspelen goed hun fantasie gebruiken. 
Kinderen kunnen zo leren om samen te spelen 
en soms om een compromis te sluiten.  
Wanneer kinderen binnenspelen met hun 
speelgoed en andere kinderen spelen ook mee, 
leert het kind om te delen met andere kin-
deren. Het kind kan ook alleen binnen spelen 
en zo leert het kind om zich ook alleen te ver-
maken. Het is dan ook niet erg als een kind 
alleen aan het spelen is. 
Bordspelletjes spelen met het hele gezin zijn 
natuurlijk erg gezellig, maar een kind leert hier 
ook om te verliezen. Sommige kinderen kunnen 
hier nou eenmaal beter tegen dan andere, 
maar laat de uitbarsting van een kind geen re-
den zijn om nooit meer een bordspel te spelen. 
Wanneer een kind boos wordt, omdat het ver-
liest, laat hem/haar dan maar gaan en speel 
verder met de andere spelers. Hoe minder aan-
dacht, hoe minder het voor komt.  
Spelletjes op de pc of gamecomputer kunnen 
heel educatief en leuk zijn. Kinderen leren hoe 
ze om moeten gaan met computers en tegen-
woordig wordt dit steeds belangrijker. Kin-
deren gebruiken hun fijne motoriek tijdens het 
spelen op een gamecomputer.  
 
Heeft u vragen voor het schoolmaatschappelijk 
werk, dan kunt u altijd contact zoeken met de 
ib'er,  een e-mail sturen of mij bellen 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Fenny Pielage 
Schoolmaatschappelijk werker 
f.pielage@kwadraad.nl 
06-40 595 591 

mailto:f.pielage@kwadraad.nl


 
 

 

Maart 2018 

Di. 27            Zwemmen 3d 

Do. 29            Zwemmen 4/5b 

Vrij. 30            Goede Vrijdag  

 

 

April 

Ma.  2   2e Paasdag 

Di.            10  zwemmen groep 5a 

Vrij.         20 Koningsspelen 

Do.          26 zwemmen 6/7b 

Vrij.         27 Start meivakantie 

 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 
Studiedagen schooljaar 2017/2018: 
-13 juni. 
 
 
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljaar  2017-2018  

Herfstvakantie 14 oktober  2017  22 oktober 2017  

Kerstvakantie  23 december 2017 7 januari 2018  

Voorjaarsvakantie  24 februari 2018  4 maart 2018  

Pasen  30 maart 2018 2 april 2018  

Meivakantie  27 april 2018 13 mei 2018 

Pinksteren  20 mei 2018 21 mei  2018 

Zomervakantie  14 juli 2018 26 augustus 2018 

                             AGENDA 


