Nieuwsbrief – April 2022

 Vooraf…
Deze nieuwsbrief verschijnt net voor de
aprilmaand. We genoten de afgelopen weken van
het mooie weer. De kinderen konden lekker naar
buiten en de zandbak op het kleuterplein kon
weer open! De natuur ontluikt en we
verwonderen ons over al het goede van de
schepping.
Over enkele weken vieren we het Paasfeest. In
de Bijbelverhalen die we deze weken vertellen in
de klassen volgen we de Heere Jezus op Zijn
lijdensweg, die uiteindelijk eindigde op Goede
Vrijdag, toen de Heiland Zijn leven gaf en stierf
voor de zonden. We mogen de boodschap horen
dat door het sterven van Jezus, juist redding en
vergeving mogelijk is voor ieder die in Hem
gelooft.
Tijdens de paasviering met de kinderen mogen
we vervolgens ook stilstaan bij het allergrootste
wonder uit onze geschiedenis: de Heere Jezus
stond op uit de dood. Het graf is overwonnen. De
dood heeft niet het laatste woord. Hij leeft! Door
Zijn dood is er vergeving mogelijk, door Zijn
opstanding ook nieuw leven. Voor ieder die de
toevlucht neemt bij Hem!
Een bekend lied verwoordt het zo:
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan
Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet
Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

 Veel zieken…
We merkten de laatste weken dat in diverse
groepen veel kinderen ziek waren. ‘Gewone’
griep, buikgriep, toch ook nog wel corona,
waterpokken, het kwam allemaal voorbij. Vooral
in de onderbouw was het raak. Diverse collega’s
werden ook geveld door de griep, soms
meerderen tegelijk. Het blijft puzzelen om alles
rond te krijgen, maar gelukkig kon het onderwijs
in de meeste gevallen voortgang vinden.
Praktisch: ziekmeldingen van kinderen bij
voorkeur doorgeven via de site. Het
ziekmeldformulier is inmiddels aangevuld met de
instroomgroep.
 Groepsindeling volgend schooljaar
Inmiddels zijn de voorbereidingen al gestart voor
het komende cursusjaar. Zoals het er nu uitziet,
zullen alle bestaande groepen doorschuiven naar
het volgende leerjaar en starten we met 12
groepen. We zijn dankbaar dat dit kan en dat het
leerlingaantal stabiel blijft.
 Vakantierooster 2022 - 2023
Zomervakantie
8 juli t/m 19 augustus
Studiedag 1
21 oktober
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 dec t/m 6 januari
Studiedag 2
24 februari
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Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Studiedag 3
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

27 febr t/m 3 maart
7 april
10 april
26 april
27 april t/m 5 mei
18 en 19 mei
29 mei t/m 2 juni
10 juli t/m 18 augustus

Let op:
-Studiedagen zijn net wat anders gepland dan u
gewend was.
-Anderhalve week meivakantie.
-Er worden nog 2 werkmiddagen ingepland
medio november en maart. De kinderen zijn dan
om 12 uur uit.
 Hulp voor Oekraïne
Onze inzameling voor de slachtoffers en
vluchtelingen heeft in
één week ruim 1500
euro opgeleverd. Heel
veel dank daarvoor!
Inmiddels zijn de
ingezamelde
goederen al
aangekomen op de
plaats van bestemming. En van de bijdrage
konden direct vele goederen en medicinale
middelen bekostigd worden. Daarom nogmaals
heel hartelijk dank.
 Zendingsgeld
Gelukkig hebben we de mogelijkheid om
wekelijks iets te delen van onze overvloed. Op
maandag sparen we voor een project van de GZB
voor hulp aan armlastigen in Indonesië.
Terwijl in het nieuws Oekraïne domineert, en
terecht(!), zijn er nog zoveel andere plaatsen
waar hulp nodig is. We mogen ons steentje
bijdragen op maandagmorgen.
 Bijlagen bij deze nieuwsbrief
1 Informatie m.b.t. de ouderbijdrage.

2 De maandelijks sportactiviteiten vanuit de
sportcoaches.
 De komende tijd…
-Op donderdag 14 april vieren we met de
kinderen het paasfeest met een gezamenlijke
viering in het kerkgebouw.
-Vrijdag 22 april staat in het teken van de
Koningsspelen. Alle kinderen starten dan op
school met een ontbijt. De groepen 1 t/m 4 gaan
op school spelletjes
spelen en de
groepen 5 t/m 8
gaan naar het
sportveld voor een
sportieve dag. Meer
info volgt
binnenkort.
-Koningsdag woensdag 27 april is de school
dicht. De meivakantie volgt in de week erop.
-De week van 30 mei t/m 3 juni organiseren we
opnieuw een feestweek op school. Deze week
staat in het teken van allerlei leuke activiteiten
voor de kinderen.
-In verband met bovenstaande feestweek is er
iets gewijzigd in de planning van de
kleutergroepen. Het tweede kleuterrapport zal
meegaan op woensdag 18 mei. De
oudergesprekken worden gepland in de
daaropvolgende dagen (19 t/m 25 mei) via de
Parro-app. Dit zijn dus andere data dan in de
kalender vermeld staan.
 Tot slot
De volgende nieuwsbrief zal net voor of net na de
meivakantie verschijnen.
Namens de collega’s een hartelijke groet,
J. Teeuw
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Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.
Maandkalender
Vr 1 apr
Za 2 apr
Zo 3 apr
Ma 4 apr
Instroom nieuwe leerlingen
Gr. 3-5: ps. 118 vers 11b
Gr. 6-8: ps. 22 vers 1a
Di 5 apr
Wo 6 apr
Do 7 apr
Vr 8 apr
Za 9 apr
Zo 10 apr
Ma 11 apr
Gr. 3-5: ps. 146 vers 5a
Gr. 6-8: ps. 22 vers 1b
Di 12 apr
Wo 13 apr
Do 14 apr
Paasviering
Vr 15 apr
Goede Vrijdag
Za 16 apr
Zo 17 apr
Eerste Paasdag
Ma 18 apr
Tweede Paasdag
Di 19 apr
Studiedag: leerlingen vrij
Wo 20 apr
Instroom nieuwe leerlingen
Gr. 3-5: ps. 146 vers 5b
Gr. 6-8: ps. 73 vers 12
Do 21 apr
Vr 22 apr
Koningsspelen
Za 23 apr
Zo 24 apr
Ma 25 apr
Gr. 3-5: ps. 141 vers 2
Gr. 6-8: ps. 146 vers 3
Di 26 apr
Binnenbrengmoment kleuters
Wo 27 apr
Koningsdag
Do 28 apr
Vr 29 apr
Za 30 apr
Zo 1 mei
Ma 2 mei
Meivakantie
Di 3 mei
Meivakantie
Wo 4 mei
Meivakantie
Dodenherdenking
Do 5 mei
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Vr 6 mei
Meivakantie
Za 7 mei
Zo 8 mei
Moederdag

Ma 9 mei

Luizencontrole
Instroom nieuwe leerlingen
Gr. 1-2: ps. 116 vers 1
Gr. 3-5: ps. 136 vers 1
Gr. 6-8: ps. 118 vers 11a

Di 10 mei
Wo 11 mei
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