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Nieuws uit de school 
 

Nieuwsbrief op de site 

Iedere maand plaatsen we onze maandbrief ook op de 

website van de school. Alle persoonlijke namen en 

privacy gerelateerde zaken zijn hier uit weggelaten.  

 

Vooraf… 

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit 

schooljaar. Een bijzonder schooljaar ligt achter ons. 

Wie had aan het begin van het jaar kunnen denken 

dat de coronacrisis ons land zou treffen? Wie had 

kunnen denken dat de school een paar maanden 

dicht zou gaan? Veel ouders, kinderen, collega’s of 

gezinnen uit onze achterban hebben direct of indirect 

te maken gehad met gevolgen van corona. Soms 

direct als het gaat om onze gezondheid, soms met 

ons werk of bedrijf, soms in onze familiekring. En de 

gevolgen zijn ook vaak nu nog voelbaar.  

Als team kijken we ook terug op een bijzonder 

schooljaar. Het eerste half jaar verliep alles nog 

‘normaal’, maar toen de minister aankondigde dat de 

scholen dicht gingen, schakelden we halsoverkop 

over op onderwijs op afstand. Vanaf 11 mei konden 

we deels de kinderen weer opvangen en vanaf 8 juni 

kon de school helemaal open gaan. Toen hadden we 

nog een aantal weken te gaan, die heel apart 

aanvoelden. We hadden het gevoel dat we konden 

opstarten en aan de andere kant het gevoel dat we 

dingen moesten gaan afronden.  

Toch zijn we als team vooral ook dankbaar. Allereerst 

voor onze gezondheid, de krachten die we ontvingen 

en dat het onderwijs, dwars door alles heen, toch 

door kon gaan. Ook zijn we dankbaar voor de 

contacten en de samenwerking met u. Het is fijn om 

te merken we een betrokken achterban hebben. 

Samen mochten we in het afgelopen jaar het beste 

zoeken voor onze kinderen!  

Bovenal danken we onze God dat Hij ons ook in het 

afgelopen jaar gedragen heeft. Zijn Woord blijft in 

voor- en tegenspoed hetzelfde. Zijn trouw blijft juist  

 

 

 

in moeilijke tijden iets om aan vast te klampen. Zijn 

genade was het ook dat ons in het afgelopen jaar 

staande hield.  

Een oud, maar prachtig lied, brengt het volgende 

gebed onder woorden: 

 

Blijf met mij, Heer, als 't zonlicht niet meer straalt, 

Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt. 

Als vrienden henengaan in stormgetij 

Blijf Gij ter hulp gereed, o, blijf met mij! 

 

'k Kan zonder U geen enk'le schrede gaan. 

Wees Gij mijn Leidsman op mijn levensbaan. 

Aan Uwe hand slechts ga ik veilig, blij, 

Zij 't voor- of tegenspoed, o blijf met mij! 

 

Bibliotheekboeken 

Veel kinderen hebben thuis nog bibliotheekboeken of 

prentenboeken van de schoolbieb. Graag maken we 

onze bieb weer compleet en startklaar voor het 

volgende schooljaar. Wilt u evt. boeken deze week 

nog meegeven met uw kind? Alvast bedankt.  

 

De laatste weken 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u uitgebreid 

geïnformeerd over een aantal bijzonderheden in de 

laatste weken. We gaan niet alles herhalen, maar een 

paar zaken nog even op een rij: 

 Donderdag 9 juli: een feestelijke dag voor alle 

kinderen. De groepen 1 t/m 4 hebben spelletjes. 

De groepen 5 t/m 7 doen mee met een 

vossenjacht, die verzorgd wordt door de 

leerlingen van groep 8. Alle leerlingen mogen die 

dag lekker pannenkoeken eten op school (heeft u 

zich al opgegeven bij juf Bunt?).  

 Vrijdag 10 juli: rapporten mee naar huis.  

 Donderdag 16 juli: laatste schooldag op school.  
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 Vrijdag 17 juli: jaarsluiting in de kerk, thuis live te 

volgen via: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1198-

Hervormde-Gemeente-Lienden 

 

Tot slot 

Nog ruim 2 weekjes en dan is het zomervakantie! 

Veel kinderen zien er naar uit! We wensen iedereen 

hierbij alvast een fijne vakantie toe. Rust lekker uit, 

geniet van het kleine en hopelijk mogen we iedereen 

in gezondheid op maandag 31 augustus ontmoeten.  

 

Een hartelijke groet, namens de collega’s, 

J. Teeuw 

 

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Speciaal dankwoord aan onze vrijwilligers! 

In het afgelopen jaar hebben veel ouders en 

verzorgers als vrijwilliger geholpen op school. 

Dit kan zijn met de schoonmaak, met de 

bibliotheekcommissie, de luizencontrole, 

hulp tussen de middag, het helpen met 

BOUW-lezen, de sportdag, de 

oudercommissie, met een uitje of hulp in de 

klas. En deze lijst is zeker nog uit te breiden! 

Hoewel we u nu niet ‘live’ met een 

bedanktmoment kunnen bedanken, willen we 

onze waardeling toch graag uitspreken. 

Zonder uw hulp en betrokkenheid kan veel in 

de school geen doorgang vinden.  Namens de 

kinderen én alle collega’s: hartelijk dank! 
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