
 
 
 
 
 
 
 
  Verbinding Plezier Ontwikkeling Beweging 
 
Ouderbericht 25 maart 2021 

 
 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Vandaag ontvangt u een bericht vanuit de school. In dit bericht informeren we u over de 

Paasviering, het rapport en komende activiteiten. 

Paasviering 

 

 
 
 
Komende donderdag 1 april a.s. staan we 
in alle groepen stil bij Pasen.  
Dit doen we in alle groepen om 12:45 uur. 
Normaal gesproken vieren we gezamenlijk 
in de centrale ruimte van de school, maar 
deze viering doen we in elke klas online. 
De verbinding maken we door de camera in 
te zetten en het digibord te gebruiken. Zo 
maken we er toch een gezamenlijke viering 
van.  
Op deze manier hebben toch verbinding 
met elkaar. 
 
Het thema van de viering is ‘Geef licht’; 
 
God belooft dat het altijd weer licht wordt, 
zelfs na de donkerste nacht.  
 
 

 

Rapporten en gesprekken 

Vrijdag a.s. krijgt uw kind het rapport mee met een geheel nieuwe lay-out. De werkgroep 

‘rapport’ heeft dit rapport samengesteld op basis van de periode thuiswerken en de periode op 

school. De werkgroep werkt nog verder aan de inhoud voor het tweede rapport dat in de 

maand juni meegaat. Daarin vindt u ook een waardering voor het op school gemaakte werk. In 

dit rapport informeren we u over de thuiswerkperiode en de periode op school. Ook hebben de 

leerlingen van groep 5 t/m 8 een eigen stukje rapport ingevuld met leerdoelen waar ze de 

volgende periode aan willen werken. Bij de totstandkoming van de lay out heeft een van onze 

ouders, Lammert Wijnsma, ons geholpen. Lammert heel erg bedankt voor je hulp! We zijn blij  

met de mooie vormgeving. 

 



2 
 

 

De IEP is een nieuw toetsinstrument voor de school. De eerste uitslag van de IEP wordt tijdens 

de 10 minuten gesprekken met u gedeeld en ook kort uitgelegd. Dit is onze eerste IEP toets en 

dat betekent dat we nog geen ontwikkeling kunnen laten zien. Daarom hebben we dit formulier 

nog niet in het rapport gedaan. De volgende keer voegen we het formulier toe aan het rapport.  

Voor de gesprekken kunt u zich, als u dit nog niet heeft gedaan, inschrijven via Parro. De 

gesprekken vinden online plaats. Bij de groepen 1 t/m 6 zijn dit oudergesprekken. Bij groep 7 

laten we vrij of uw kind evt. ook bij het gesprek aanwezig wil zijn. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u gerust een bericht sturen aan de groepsleerkracht via 

Parro.  

Komende activiteiten 

In een bericht vanuit de vereniging PCBO Dantumadiel heeft u kunnen lezen dat de komende 

periode bekeken wordt hoe we met geplande activiteiten omgaan. Onze insteek is dat we, waar 

het kan binnen de Corona richtlijnen en -maatregelen, evt. activiteiten een plek willen geven. 

Daarom kondigen we alvast aan dat we de volgende activiteiten hebben voor onze leerlingen.  

Op dinsdag 6 april doen wij als school mee aan de Bonifatius KidsRun, een initiatief van Hugo 

Veenker die jaarlijks de Bonifatiusloop rondom Dokkum organiseert. Op deze middag zal oud- 

leerling van CBS De Bron en bobsleeër van het Nederlands Team, Dennis Veenker, het 

startschot voor alle groepen geven! De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 rennen 500 meter 

(1 rondje om de school). De groepen 4, 5 en 6 rennen 1000 meter (2 rondjes om de school) 

en de leerlingen van de groepen 7 en 8 rennen 1500 meter (3 rondjes om de school). Zo 

kunnen we alvast met z’n allen oefenen voor de sponsorloop tijdens de Koningsspelen. Helaas 

mogen er door de huidige maatregelen geen toeschouwers bij aanwezig zijn, maar wij zullen 

dit spektakel zeker door middel van foto’s en filmpjes met jullie delen! Als beloning is er voor 

alle deelnemende leerlingen een medaille!  

Maandag 26 april vieren wij als school de Koningsspelen. We zullen deze dag onder andere 

met z’n allen lopen voor het goede doel: World Servants Damwâld. Deze enthousiaste groep 

jongeren organiseren een sponsorloop voor onze school, om daarmee een mooi bedrag op te 

halen voor hun ontwikkelingsreis naar Oeganda.  

Verdere informatie, sponsorkaarten etc. ontvangt u binnenkort.  

Let op: Deze dag zijn de leerlingen ’s middags eerder vrij!  

 

Maandag 26 april Koningsspelen: Groep 1 t/m 4: 12.00 uur vrij  

Groep 5 t/m 8: 12.10 uur vrij  

Website 

Onze website wordt wekelijks bijgehouden. Actuele berichten uit de school treft u aan onder 

het kopje nieuws. 

 

Contact 

Mocht er iets zijn dat u met me wilt delen dan kunt u me bereiken via de mail: 

m.boersma@pcbodantumadiel.nl 


