
Datum: donderdag 18 maart 2021 
 

 

Populierenblaadje 
     

 

Algemeen: 
Pasen: vrijdag 2 april vieren we in de eigen stamgroep 

Pasen. De kinderen uit de midden – en bovenbouw 
horen het verhaal van De gelukkige prins. Daarna gaan 

zij een (hardgekookt) ei versieren met mooie patronen. 
De kinderen van de onderbouw horen het prentenboek  

-Plant bloeit op-. Daarna gaan ze bloemenzaad zaaien 
in een kweekbak. Als de plantjes groot genoeg zijn 

planten we ze in onze schooltuin. 
 

              

 

 
Onderbouw: 

Welkom: In de Bijengroep zijn vorige week twee vrolijke 
jongens gestart. Chiel en Senn, wat fijn dat jullie er nu 

ook zijn.  
 

Stage: vorige week is bij de Bijen Carlos gestart met 
zijn stage. Hij volgt bij het ROC de opleiding – Helpende 

zorg-. Tot de zomervakantie komt hij op donderdag en 

vrijdag bij ons in de klas. We wensen hem een fijne en 
leerzame tijd toe bij ons op school. 

 
Gastspreker: de Bijen en Vlinders hebben heel veel 

vragen bedacht over hun eigen lijf. Bioloog (en meester 
én vader) Frits kwam deze vragen beantwoorden. Wat 

een betrokkenheid van onze kleuters: geweldig! 
 

 

 

  
  

Woensdag 31 maart 
  
   
    
   
 

 
 

Groep 7 theoretisch 
verkeersexamen 

 

 

Vrijdag 2 april   
   

    
   

Paasviering in de 
eigen groep  

 

 
 

Schoolverslagen mee 

 



 
 
 

 

 

Middenbouw: 
 

WO geschiedenis: 
De afgelopen weken zijn alle tijdvakken voorbij 

gekomen. Van jagers en boeren tot de tijd van nu. Het 
was reuze interessant. De kinderen hebben zelfs een 

hofdans gedaan, dat hoorde bij de pruikentijd. Elke keer 
verdiende de klas een puzzelstukje. De puzzel is nu 

(bijna) compleet.                       

 
Maandag 5 april 

 

 
 

Tweede Paasdag 
Iedereen vrij 

 
 

 ---------------------------- 
 

Dinsdag 6 april 
 

 
 
 

Studiedag team 
Kinderen vrij 

 
------------------------ 

 
Donderdag 8 april 
t/m vrijdag 16 april  

  

  
 

Spreekweek 
U ontvangt nog een 
uitnodiging van de 

leerkracht 
 
 
 
 
 



 

Nieuw thema: Vanaf 29 maart start er een nieuw 
project: Dieren in Nederland. We willen het thema 

starten met een observatiekring van een echt dier. 
Heeft er iemand misschien een dier dat we hiervoor 

zouden kunnen lenen? Laat het even weten aan Katinka 
of Marleen. 

 
Bovenbouw: 

Welkom terug Beren 
Vandaag zijn de eerste Beren weer terug in de klas. We 

hopen in de aankomende tijd de rest ook weer gezond 

terug te zien en we wensen Antoine veel beterschap.  

 
Verkiezingen 

De verkiezingen waren de afgelopen weken een hot 
item in de bovenbouw. De bovenbouw kinderen hebben 

zelf een partij opgericht en gaan over allerlei stellingen 
in een debat met elkaar.  Uiteindelijk mogen ze ook nog 

stemmen op de partij die ze zelf het beste vinden. We 
zijn benieuwd…. 

Hieronder enkele posters van de verschillende partijen. 
 

        

Dinsdag 20 en 
woensdag 21 april 

 

 
 
 

IEP eindtoets groep 8 
 

 
Vrijdag 23 april 

 

 
Koningsspelen 

 

 
26 april t/m 7 mei 

 

 
 

Meivakantie 
 

 
13 en 14 mei 

 

 
 

Hemelvaart 
iedereen vrij 

 

 
maandag 24 mei 

 

 
 

Tweede pinksterdag 
Iedereen vrij 



Binnengekomen post: 
 

• Centrum voor jeugd en Gezin 

• Communie 

 

Centrum jeugd en gezin Land van Cuijk  

 

Hoe leer je jouw kind omgaan met geld? 
 
84% van de volwassenen die op jonge leeftijd leerden omgaan met geld, sparen nu vaker. Dat 
blijkt uit onderzoek van het Nibud. Kortom: het is dus belangrijk om je kind de waarde van 
geld bij te brengen. Hoe je dat doet? Wij geven tips. 
 
“Mam, pap, zullen we biljetten uit de muur halen om nieuwe spullen te kopen?” Kinderen 
denken soms dat geld ongelimiteerd beschikbaar is. Aan jou als ouder de taak om waardebesef 
bij je zoon of dochter te creëren. Onthoud daarbij: Begeleiden is goed, maar geef je kind ook de 
ruimte om fouten te maken. Die horen erbij en zijn leerzaam. 
 
Op is op 
Verdienen, sparen en uitgeven. Je leert het je zoon of dochter met zakgeld. Als baas over de 
eigen portemonnee moet hij of zij keuzes maken. Vandaag een zak snoep of doorsparen voor 
een nieuwe game? Het bedrag dat je geeft, hangt af van je eigen bestedingsruimte en wat je 
kind ervan moet betalen. Maak hierover duidelijke afspraken én vergeet het zakgeldmoment 
niet. 
 
Spaarpot of -rekening 
Heeft je kind nog geen spaarvarken? Tijd om er eentje aan te schaffen. Want sparen is leuk en 
belangrijk. Stel samen een spaardoel vast en bekijk regelmatig de tussenstand. Dat doe je door 
het gespaarde geld te tellen. Het is verstandig om met contant zakgeld te beginnen. Zo ziet je 
kind het geld letterlijk binnenkomen. En is je zoon of dochter al wat ouder? Open dan een 
spaarrekening!  
 
Vragen kost geen geld! 
Heb je vragen over hoe je jouw kind leert omgaan met geld? Of andere vragen over opgroeien? 
Stel ze aan het CJG via 0485 – 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl. 
 

mailto:info@cjglandvancuijk.nl


 
 
 


