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B6-4ALL biedt al enkele jaren een prettige 
structuur en rust in de school. De kinderen 
hebben laten zien dat ze de afspraken goed 
kennen en door de jaren heen zijn er al vele 
leuke beloningen geweest.  
Ook dit jaar staat B6-4ALL weer bij ons 
centraal. 
Omdat de kinderen in hun eigen ‘bubbel’ van 

de eigen klas moeten blijven, is het in deze periode niet mogelijk om gezamenlijk met de afspraken 
bezig te zijn.  Wel wordt er in elke groep aandacht besteed aan de verschillende afspraken. Na een 
lange periode van thuiswerken en vakantie oefenen we deze afspraken nog weer extra. We kijken 
hierbij vooral wat er al heel goed gaat. De kinderen kunnen het namelijk super goed.  
 

 
Voor de vakantie zijn alle tafels, stoelen en bureaus in elke groep vervangen. Alle kinderen hebben 
nu een mooie tafel die allemaal even hoog zijn. Super fijn voor als je naast een wat kleinere of juist 
grotere leerling zit. Ook de hal op de nevenlocatie is mooi opgeknapt. Het is nu een heerlijk plekje 
om in alle rust te lezen of in groepjes te werken. Er wordt al fijn en heel goed gebruik van gemaakt. 
Voor de kleuters zijn ook nog wat leuke nieuwe borden voor in de hoeken gekomen. We zijn blij met 
het resultaat!  
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Op donderdag 1 april vieren wij op school het Paasfeest. In verband met Corona zal er in elke groep 
een afzonderlijke viering met de eigen klas zijn. Alle kinderen zijn deze dag om 12 uur vrij. 
 Dan begint een lang paasweekend t/m maandag 5 april. Dinsdags zien we iedereen dan weer op 
school.  
 

Agenda: 
25 maart → spreekuur  
1 april → paasviering in de klas → lln 12 uur vrij 
2 april → Goede vrijdag → lln vrij 
5 april → 2e Paasdag → lln vrij  
 

 
In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag:  
Veerle Kremer, Tandaja Makatita, Jaynoah Sucu, Sophie Plevier, 
Milan van der Haar, Rolyan Osman, Stasiu Sekalski, Defne 
Sönmezer,  
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een 
fijne dag:)  
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