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De Tillegraaf 

Agenda 

15 juli Op plein: aftellen naar vakantie. 

15 juli Start zomervakantie: 12.00! 

29 augustus 1e schooldag 2022-2023 

5 t/m 8 

september 

Omgekeerde oudergesprekken 

 

Omgekeerde Oudergesprekken 

In week 2 van het nieuwe schooljaar zijn de 

omgekeerde oudergesprekken. Deze hebben we 

expres iets naar voren getrokken. We willen 

eerder met ouders kennismaken. U zult tegen het 

einde van de vakantie hierover een Parro-inschrijf 

bericht krijgen van de nieuwe leerkracht(en). 

 

Aanpak kleuterplein 

Op 6 juli hebben een aantal ouders van ‘t Partoer 

en Arke en een paar stagiaires tegels gelicht van 

het kleuterplein. De komende tijd wordt het hele 

plein vernieuwd: uitdagender, speelser en  

duurzamer. Om kosten te besparen, nu en in de 

komende weken, zouden we het heel erg prijs 

stellen dat ouders kunnen meehelpen.    

 
 

Gezonde School 

Binnen het team is gesproken over gezonde 

voeding en gezond leven. We zijn van mening dat 

er nog winst te behalen valt op school. We 

scherpen ons beleid daarom wat aan. Veel 

kinderen nemen al gezond eten en drinken mee 

naar school. Op de volgende bladzijde meer 

informatie hierover.  

 

Studiedagen en andere vrije momenten 2022-

2023 

Hieronder staan de studie(mid)dagen voor 

komend schooljaar. We verzoeken u deze in uw 

agenda te noteren. In de derde schoolweek van 

het komende schooljaar gaat de schoolkalender 

mee, daar staan de data uiteraard ook in.  

 

Dag Tijd leerlingen vrij 

Woensdag 9 

november 2022 

Alle leerlingen vanaf  

12.00 uur 

Maandag 5 december 

2022 

Alle leerlingen vanaf 

12.00 uur 

Vrijdag 23 december 

2022 

Alle leerlingen vanaf 

12.00 uur 

Vrijdag 3 februari 

2023 

Alle leerlingen, hele 

dag 

Donderdag 23 maart 

2023 

Alle leerlingen vanaf 

12.00 uur 

Vrijdag 21 april 2023 Alle leerlingen vanaf 

12.00 uur 

Vrijdag 26 mei 2023 Alle leerlingen hele 

dag 

Vrijdag 30 juni 2023 Alle leerlingen hele 

dag 

Vrijdag 21 juli 2023 Alle leerlingen, vanaf 

12.00 uur 

Daarnaast houden we nog een zogenaamde 11-

Stedendag in reserve. Wordt hoog tijd dat we die 

in keer in mogen zetten. Als de tocht niet door 

gaat dan bepalen directie en MR een datum. Dit 

zal ruim van te voren worden aangekondigd.  
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Gevonden voorwerpen & kleding 
Op de laatste schooldag wordt de mand met 
gevonden voorwerpen & kleding geleegd. Mist u 
iets: onder de trap staat de mand.  
 
Laatste schooldag 

Vrijdag 15 juli is de laatste schooldag. Traditioneel 

sluiten we die gezamenlijk af. Vanaf 11.45 uur 

bent u van harte welkom op het schoolplein. Bij 

de klimheuvel. We nemen dan afscheid van 

enkele leerkrachten en groep 8, we bedanken 

heel veel mensen en we tellen af naar de 

vakantie. Telt u mee met ons allemaal??  

 

Kamp groep 8 

Door een tragische gebeurtenis bij het 

Kameleondorp afgelopen donderdag kon het 

slotkamp daar niet doorgaan. We hebben 

razendsnel een alternatief gevonden bij 

Kampeerboerderij Wouda, Outdoor Veldboom, 

het Klimbos en Duinenzathe. En zo konden alle 

kinderen van groep 8 alsnog op het schoolkamp. 

Ze hebben fantastische dagen gehad en zijn 

doorvermoeid teruggekomen. En zo hoort het 

ook! En bij een kamp hoort ook schoonmaak-

corvee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona 
We zouden het zeer op prijs stellen dat u de 
zondag of maandagochtend vooraf aan de eerste 
schooldag bij uw kind een zelftest wilt afnemen. 
Zo kunnen we het schooljaar beginnen zonder dat 
we binnen een paar dagen meerdere kinderen 
besmet thuis hebben zitten.  
 
Ten slotte: VAKANTIE!! 
Door iedereen op school is dit jaar weer onder 
hele vreemde omstandigheden gewerkt. En hard 
gewerkt. We hebben het met plezier gedaan.  
 
We wensen iedereen een geweldige vakantie. En 
kom gezond weer terug.   
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Eten en drinken op school 

Op onze school willen we gezond eten voor 

iedereen makkelijk maken. Want gezond eten is 

goed voor je. Hiervoor hebben we de leerlingen 

zelf nodig, maar ook hun ouders/verzorgers en de 

leraren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 

gezond eten op onze school de normaalste zaak 

van de wereld wordt. Ook voor kinderen en 

leraren met een allergie, dieet of een bepaalde 

(geloofs-) overtuiging.   

 

1. Eten in de ochtendpauze  

Het eerste eetmoment op onze school is de 

ochtendpauze. We beginnen de dag gelijk goed 

met een gezonde pauzehap, bijvoorbeeld groente 

of fruit. We verwachten dat ouders een gezonde 

pauzehap meegeven, en koek, snoep en chips 

thuis aten.   

  

Voorbeelden van gezonde pauzehappen:   

• Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, 

aardbeien en mandarijn.  

• Gedroogd fruit, zoals een doosje rozijnen of 

een paar abrikozen of dadels.   

• Groente, zoals worteltjes, komkommer, 

paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.  

• Volkoren of bruine boterham, volkoren 

knäckebröd of een volkoren mueslibol.   

  

2. Eten tijdens de middagpauze 

Tijdens de middagpauze eten we gezamenlijk in 

de klas. We eten alleen dingen uit de eigen tas. 

Wat over is, gaat weer mee naar huis.  

  

Voorbeelden van een gezonde lunch:   

• Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, 

paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als 

beleg of voor erbij!  

• Een gezond belegde wrap of salade kan een 

afwisseling zijn  

  

  

  

3. Drinken  

De kinderen op onze school drinken vooral water. 

We vragen ouders om geen limonade, 

frisdranken, sportdranken en vruchtensappen 

mee te geven omdat die vaak veel suiker 

bevatten. Daarom stimuleren we dat alle 

leerlingen een eigen beker/bidon meenemen naar 

school voor water. Het vullen van de beker kan in 

het klaslokaal 

  

Voorbeelden van gezonde dranken:   

• Kraanwater.  

• Melk, karnemelk.   

• Thee zonder suiker.  

   

  

4. Traktaties  

Fijn als er iets te vieren is! Een traktatie is een 

feestje. We gaan ervan uit dat de traktatie op 

school opgegeten kan worden.   

  

  

5. Duurzaamheid  
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Op onze school zijn we bezig met duurzaamheid. 

We geven graag een leefbare aarde door aan onze 

kinderen. We willen als school het goede 

voorbeeld geven en helpen de afvalberg te 

verminderen. Daarom vragen we eten en drinken 

mee te nemen in een lunchtrommel en een 

drinkbeker.  

  

 

6. Toezicht op beleid  

We vinden het natuurlijk belangrijk dat ons 

voedingsbeleid zoveel mogelijk wordt nageleefd. 

Lukt dat een keer niet, dan is dat niet meteen erg. 

We zullen ons voedingsbeleid onder de aandacht 

brengen als dat nodig is, op een vriendelijke 

manier.    
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Datum: 20 mei 2022 

Betreft: Giga Insecta 
  

Wat is er te doen? 

Vanaf zondag 3 juli komen er 20 – metersgrote - 

insecten naar het park toe gevlogen. Duik samen 

met uw leerlingen in de wondere wereld van de 

insecten en ga op avontuur. Aan de hand van een 

insectenposter met vragen, gaan de kinderen op 

zoek naar cijfers die antwoord geven op negen 

vragen. Hiermee 

worden ze 

gestimuleerd om te 

lezen en komen zo 

meer te weten over 

het belang van de 

verschillende 

insecten. Door op het einde van de reis de cijfers 

te combineren met woorden, ontdekken ze de 

spreuk om weer terug te keren naar de 

grotemensenwereld. Ze ontvangen een kaart met 

“vergeet-me-niet” zaadjes die ze thuis kunnen 

zaaien. Zo ontdekken ze dat ze thuis ook heel 

gemakkelijk een biotoop voor insecten kunnen 

creëren. 

 

Voor de kinderen van de onderbouw is er een 

kriebelende voorstelling waarin insecten tot leven 

komen. De eigenaar van het Insectenhotel is ten 

einde raad, zijn hotel staat leeg en er komen geen 

gasten meer. Mevrouw mier komt iedere dag alles 

schoonmaken, maar de gasten blijven weg. Op 

een dag komt een jonge vrouw langs die de 

wereld kleurt door het zaaien 

van bloemen. Door samen veel 

bloemen te zaaien komen er 

ook meer gasten. De gezellige hommel, de 

mompelende mestkever en ook de rollende rups 

komen allemaal een kijkje nemen. 

In deze grappige voorstelling wordt gewerkt met 

maskerspel en beeldentheater. De voorstelling 

duurt 35 min en is gemaakt door de 

Podiumschool.  

De leerlingen van de midden- en bovenbouw 

kunnen vlotvaren in het waterlabyrint, over de 

onderwaterbrug lopen en het park bekijken vanuit 

de kunstzinnige boomhut. Ook kunnen zij 

verschillende activiteiten doen op het 

activiteitenplein:  

- Hoeveel kun jij tillen? Weet jij wel hoeveel 

een mier kan tillen? 

- En hoever kun jij springen? Een sprinkhaan 

springt wel 10x zijn eigen lengte. 

- Kun jij sneller draven dan een mug?  

 

Om even tot rust te komen, kan er 

een fototentoonstelling worden 

bekeken van gigantisch vergrote 

insecten. Als herinnering aan de 

tentoonstelling, kunt u de 

kinderen zelf als insect op de foto zetten.  

 

Wat zijn de kosten? 

- Entree zonder voorstelling: € 3,50 per kind 

- Entree met voorstelling:    € 7,50 per kind 

 

Praktische informatie:  

In het park is voldoende ruimte om te picknicken. 

Daarnaast worden er tenten geplaatst waar 

gegeten kan worden. In het park is 

toiletvoorziening aanwezig naast de Villa. De 

tentoonstelling kan door scholen vanaf 9.00 uur 

worden bezocht. In het park worden routes 

uitgezet, zodat de leerlingen in groepjes onder uw 

eigen  begeleiding alles kunnen bekijken.  

 

Meer informatie: 

Voor meer informatie kunt u contact met ons 

opnemen via info@vijversburg.nl of 0511 – 43 24 

27 tijdens werkdagen van 8.00 – 16.00 uur. 
 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de Stichting Op 

Toutenburg, 

 

Audrey Stielstra 

 

Park Vijversburg   0511 – 43 24 27 

Swarteweisein 2   info@vijversburg.nl 
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