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Nieuwsbrief op de site

In iedere klas zal ook een paasviering gehouden

Iedere maand plaatsen we onze maandbrief ook op de

worden met de kinderen. We wensen u alvast

site. Alle persoonlijke gegevens zijn hieruit

gezegende dagen toe.

weggelaten.
Regels m.b.t. thuisblijven
Vooraf…

We leven in een spannende tijd. Het aantal

Hierbij een nieuwsupdate vanuit de school. We zijn

besmettingen neemt langzaam toe.

dankbaar dat de school open kan zijn en dat het

Omdat we op school voorzichtig zijn en de risico’s

onderwijs door kan gaan. Gezondheid is geen

willen beperken, wijzen we u er op om zorgvuldig om

vanzelfsprekendheid in deze tijd!

te gaan met de regels. Die zijn:
1) Kinderen met klachten blijven thuis. Klachten zijn:

We leven in de lijdenstijd, ook wel de 40-dagentijd

verkoudheid, loopneus, koorts, verhoging, hoesten,

genoemd. In deze weken, voorafgaand aan Pasen,

diarree, keelpijn e.d.

staan we in het bijzonder stil bij het lijden en sterven

2) Het dringende advies is om bij bovenstaande

van de Heere Jezus. De weg die Hij moest gaan was

klachten te testen. Is de testuitslag negatief en zijn de

een weg van pijn, eenzaamheid, angst, straf, en die

klachten licht, dan mag een kind weer naar school

uiteindelijk leidde tot de dood aan het kruis. De

komen.

profeet Jesaja maakt deze lijdensweg ook heel

3) Wordt een kind niet getest, dan mag een kind pas

persoonlijk (zie de tekst van de maand): ‘om ónze

naar school als het 24 uur klachtenvrij is.

overtredingen is Hij verwond, om ónze

4) Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheid,

ongerechtigheden is Hij verbrijzeld’. Hij ging deze

dan mogen ook de andere kinderen niet naar school.

weg door onze schuld en zonden. Wíj zijn van God

Pas als een negatieve test uitwijst dat er geen corona

afgekeerd. Maar het evangelie mag klinken: Jezus

is, mogen gezinsleden weer naar school.

leed niet alleen dóór ons, maar ook vóór ons. Want
door Zijn dood is er voor ons Leven!

Het gebeurt ook regelmatig dat een leerkracht zich

Door Zijn lijden is er voor ons verlossing!

laat testen bij (lichte) klachten. Soms moeten we dan

Door Zijn kruisdood is er redding voor ieder die in

improviseren om het rond te krijgen. Tot nu toe lukte

Hem gelooft!

het steeds redelijk, een enkele keer moest een klas
een dag(deel) naar huis. We sluiten niet uit dat dit

En het troostrijke is: na Zijn dood stond Hij op uit het

vaker zal gebeuren de komende tijd.

graf. Hij heeft de dood overwonnen. Het is Pasen
geworden! De nieuwe dag brak aan en het werd licht.

Voor schooltijd

Wie in Christus gelooft, mag geloven dat zijn zonden

Zelf zullen we op school ook de puntjes op de ï

vergeven zijn en dat het nieuwe leven aanbreekt. Een

zetten als het gaat om het plein. Terecht werden we

leven met Christus, om met en voor Hem te mogen

er door sommige ouders op aangesproken dat op het

leven.

grote plein ’s

Neem daarom de toevlucht tot deze gekruisigde en

ochtends de kinderen

opgestane Heiland. Zoek Hem en leef!

te lang door elkaar
heen lopen en dat de
bel te laat ging. Álle
deuren gaan om 8.20
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uur open en de kinderen gaan dan gelijk naar binnen

Verder zijn er enkele studenten van de OA-opleiding

toe. Daar zullen we op toe gaan zien. We stellen het

in de school. Nathaly Everts is in groep 1/instroom,

op prijs dat de kinderen daarom ook niet te vroeg op

Dirma van Deelen in diverse groepen en Joëlle Floor

school komen.

in groep 2.

En denkt u bij het hek aan de afstand onderling?

Groepsindeling 2021 – 2022 en vacatures

Tot slot

Op de achtergrond zijn we al druk bezig met de

De kinderen zijn van 2 t/m 6 april vrij i.v.m. de

groepsindeling voor het volgende schooljaar. Zoals

Paasdagen. De volgende nieuwsbrief zal uitkomen in

het er nu uitziet kunnen we volgend jaar starten met

de week na Pasen.

12 groepen in de school:
-Drie kleutergroepen, waarvan we later de indeling

Namens de collega’s een hartelijke groet,

maken.

J. Teeuw

-Volgend jaar hebben we een grote groep 3. Het is
mogelijk om deze groep te splitsen. Er zullen dan dus

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.

twee groepen 3 zijn.
-De huidige groepen 3 t/m 6 zullen ‘doorschuiven’.
-Volgend jaar zijn er twee groepen 8 op school. Van
de ongeveer 46 leerlingen (nu groep 7 en een deel
van 7/8) worden twee ongeveer even grote groepen
gevormd.
Doordat we volgend jaar een extra groep kunnen
hebben (waar we overigens heel blij mee zijn!) én
doordat er een collega in het najaar met pensioen
hoopt te gaan, ontstaan er twee vacatures op school.
We hebben daarvoor inmiddels een
wervingsprocedure opgestart. Op onze website is de
informatie over de vacatures te vinden. Voelt u zich
vrij om eventuele belangstellenden die passen in ons
schoolprofiel te wijzen op de vacatures!
Grote Rekendag
Op 24 maart staat de grote Rekendag gepland.
Uiteraard zal deze dag alleen in de eigen groep
gehouden worden. We hopen dat daardoor het
rekenplezier niet zal afnemen en dat de kinderen
deze ochtend lekker aan de gang kunnen met
uitdagende rekenopdrachten!
Stagiaires
Juf Pam van Wijk (Pabo) is een paar dagen per week
in groep 7. Juf Lisanne Willemsen (eveneens van de
Pabo) loopt stage in groep 6.
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Maandkalender
ma 15-mrt

di 16-mrt
wo
do
vr
za
zo
ma

17-mrt
18-mrt
19-mrt
20-mrt
21-mrt
22-mrt

di 23-mrt
wo 24-mrt

Gr.1-2 Ps. 48 vers 6
Gr.3-5 Ps. 100 vers 3
Gr.6-8 Ps. 102 vers 15
Instroom nieuwe leerlingen
Werkmiddag
Leerlingen vanaf 12.00u vrij

Gr.3-5 Ps. 123 vers 1a
Gr.6-8 Ps. 67 vers 1a
Deze week: oudergesprekken gr. 3-7
Grote rekendag gr. 3-8

do
vr
za
zo

1-apr
2-apr
3-apr
4-apr

ma 5-apr
di 6-apr
wo
do
vr
za

Paasviering: in eigen groep
Goede Vrijdag
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Studiedag leerkrachten
Leerlingen vrij

7-apr
8-apr
9-apr
10-apr

Tekst van de maand:
Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing

do
vr
za
zo
ma

25-mrt
26-mrt
27-mrt
28-mrt
29-mrt

gekomen (Jesaja 53 vers 5)

Toetsen…
Gr.3-5 Ps. 123 vers 1b
Gr.6-8 Ps. 67 vers 1b
Instroom nieuwe leerlingen

… zijn belangrijk om te kijken waar een kind staat als
het gaat om leerprestaties.
… maar we vergeten nooit dat toetsen maar een zeer
beperkt deel van wat onze kinderen kunnen écht

di 30-mrt
wo 31-mrt

kunnen en wie ze zijn. Het onderstaande plaatje is
bekend, maar zet altijd weer aan het denken!
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