
 
 
 
 

 

 

 

VOORWOORD 
Wat gaat de tijd snel. De afgelopen weken lijken voorbij te zijn 
gevlogen en hoewel we nog volop in dit schooljaar staan, zijn  
we ook al bezig met de plannen voor het komende schooljaar. 
Het onderwijs staat nooit stil en dat maakt het leuk en 
afwisselend. We zijn trots op alle dingen die in school 
gebeuren, maar kunnen voorstellen dat u een kijkje in de school 
ook wel mist. Via deze nieuwsbrief hopen we u toch een kijkje 
te geven. Veel leesplezier.   
 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
De tevredenheidsonderzoeken zijn bij zowel u als de leerlingen 
afgenomen. We zijn trots op de prachtige resultaten. Ouders 
geven de school gemiddeld een 7,5.  Na een analyse met de MR 
hopen we in de toekomst de informatievoorziening over uw 
kind nog verder te verbeteren. Leerlingen geven de school 
gemiddeld een 8,3. Uit de antwoorden van de leerlingen 
spreekt veel waardering voor hun  leerkracht en de uitleg/hulp 
die ze ontvangen. Een mooie bevestiging voor het harde 
werken dat dagelijks plaatsvindt. 
 

MONUMENT 
Elk jaar staan de groepen 7 
en 8 stil bij de Tweede 
Wereldoorlog en is er een 
herdenking bij het (door 
school geadopteerde) 
monument aan de 
Soestdijkerweg. Het is 
opgericht ter nagedachtenis 
aan de tien mensen die hier 
op 5 april 1945 zijn 
gefusilleerd. Dit jaar is er in 
de groepen aandacht 
gegeven aan de betekenis 
van dit monument en zijn de  

 

 
namen van de gefusilleerden genoemd.  Met Milou en Bradley 
uit groep 8 hebben we namens de school bloemen bij het 
monument gelegd en daar een minuut stilte gehouden. We 
vinden het belangrijk om dit stukje geschiedenis levend te 
houden en merken dat dit onderwerp ook voor grote 
betrokkenheid bij de leerlingen zorgt.   

 
 

SJORS SPORTIEF 
Het boekje van Sjors Sportief is weer uitgereikt in de klassen. 
Dit jaar is dat extra bijzonder, omdat de tekening van Britt uit 
groep 8 op de voorkant staat. Haar ingestuurde tekening kreeg 
de meeste stemmen en daarmee mag ze een sportworkshop 
naar keuze kiezen. Vandaag kwam Sjors Sportief de prijs 
uitreiken aan de klas. Gefeliciteerd Britt! We hopen dat veel 
leerlingen met behulp van Sjors Sportief en Creatief kunnen 
kennismaken met sportieve activiteiten. Voor meer informatie 
zie het boekje of de website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief   IKC De Schilden   april 2021 

IN DEZE NIEUWSBRIEF: 
 Voorwoord 
 Tevredenheidsonderzoek 
 Monument 
 Voor in de agenda 
 Sjors Sportief 
 Overhandiging opbrengst kerstmarkt 
 Veterstrik concert 
 Schaaktoernooi 
 Uit de school geklapt Voor in de agenda: 

26 april Koningsspelen, in aangepaste 
vorm 

27 april Koningsdag, alle leerlingen 
vrij 

1 t/m 16 mei Meivakantie 

24 mei Tweede Pinksterdag 

2 juni Grote Rekendag 

 



 

 
 
 
 

 
 

OVERHANDIGING OPBRENGST KERSTMARKT 
Op 9 april vond de overhandiging van de donatie aan 
ZonnaCare plaats. Deze donatie is tot stand gekomen door de 
opbrengst van de kerstmarkt in 2019 die georganiseerd werd 
door de oudervereniging. Samen met 2 leerlingen, Lieve 
d’Hondt (groep 6/7)en Onne van der Heijden (groep 8), gingen 
wij (2 leden van de oudervereniging) op pad naar ZonnaCare. 

 
Kinderhospice ZonnaCare biedt zorg intensieve kinderen een 
leuk en ontspannen verblijf. Dat hun verblijf, ondanks de 
intensieve zorg die de kinderen nodig hebben, leuk en 
ontspannen is daar kunnen wij ons, na ons bezoek, zeker een 
voorstelling van maken. Wat een fantastische mensen zijn 
Annemiek en Matthijs. Enthousiast, vriendelijk en 2 mensen 
waar de passie voor wat ze doen vanaf straalt. Onne en Lieve  
 
mogen alles vragen, niets is te gek. Annemiek en Matthijs 
nemen de tijd om dingen uit te leggen en te laten zien.  
 
Ondersteund door de prachtige geluiden van 2 knappe jongens 
op de achtergrond. Communicatie met woorden is vanuit deze 
kinderen niet mogelijk, maar aan hun reacties te zien hebben 
ze de aanwezigheid van Onne en Lieve duidelijk door: Wat een 
pretoogjes! Dat het bijzonder is wat Matthijs en Annemiek 
doen blijkt wel uit het verhaal over Tim. Een jongen die door 
een canule ademde. 
Matthijs ontdekte 
samen met Tim de 
Magic Flute. Met dit 
apparaat kon Tim in 
samenwerking met 
Matthijs via zijn canule 
muziek maken. Dit is 
ook te zien op Youtube. 
Niet kijken naar 
beperkingen, maar 
kijken naar de 
mogelijkheden. Dat 
gunnen we toch iedereen! 
We vertrekken, iets later dan gepland, met een voldaan gevoel. 
Wij weten zeker dat het geld hier goed van pas zal komen! 
 

Wil je nog meer weten over Zonnacare, neem dan een kijkje op 
hun website. 
 
Namens de oudervereniging, Ceriel en Annemarie 
 

VETERSTRIK CONCERT 
Maandag 19 april vond het veterstrik concert plaats in Tivoli 
Vredenburg. Dit soort leuke theateruitjes zitten er al een tijdje 
niet meer in, maar gelukkig konden de grepen 1/2 via een 
livestream toch meekijken. Er werden allerlei leuke 
kinderliedjes gezongen, een verhaaltje voorgelezen en een 
poppenspel gedaan. De kinderen hebben ervan genoten! 

 
 

SCHAAKTOERNOOI 
Het schaaktoernooi verliep dit jaar anders dan andere jaren. Dit 
jaar was het online vanuit huis. Het was lastiger als je wifi wat 
slechter was. Onze school was op 29ste plaats van de 33. We 
hadden zelfs een remise (dat betekent gelijkspel). We hadden 
7 potjes gewonnen. De kinderen die meededen van onze school 
waren Roeland, Tijs, Jens, 
Fabian, Zoë en Luca. Het 
was een leuke ervaring 
om mee te doen. 
Door Tijs en Zoë L. (Groep 
6/7) 
 
 
 
 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT 
 
Leerling groep 1-2: 
“Ik kan zien of iemand opa is, want dan heeft 
hij aders op zijn handen!” 
 
Een leerling uit groep 5 ziet een bordje van 
het Integraal Kindcentrum.  
“Wat is een Irritant Kindcentrum, juf?” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N0RNwJRAHmc
http://www.zonnacare.nl/


 

 
 
 
 

 
 
 
 


