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Vooraf… 

Wat fijn om na de vakantie alle kinderen weer te zien 

op school! We hopen dat iedereen lekker uitgerust is 

voor de komende periode. Wij hebben er in ieder 

geval zin in!  

 

Het is bijzonder om op school stil te staan bij de 

christelijke feestdagen. Zo mogen we deze maand in 

de klassen vertellen over de betekenis van de 

Hemelvaart van Jezus en met Pinksteren over de 

uitstorting van de Heilige Geest. De gekozen ‘tekst 

van de maand’ sluit daar mooi op aan. Als we in het 

geloof verbonden mogen zijn met Christus, dan wil 

de Heilige Geest ons allerlei bijzondere gaven 

(vruchten) geven. In deze tekst worden genoemd: 

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

Je zou ook kunnen zeggen: een christen herken je 

aan deze gaven. De liefde voert de boventoon. Dat is 

de belangrijkste. Liefde voor God en voor de mensen 

om je heen. Maar laten we ook gestalte geven aan de 

andere gaven van de Geest, hoewel we vaak moeten 

zeggen: wat breng ik het er toch slecht vanaf….  

We hopen ook dat we op school iets mogen laten 

zien van deze gaven. Als leerkrachten onderling op 

school, naar u als ouders, maar vooral ook naar de 

kinderen!  

En het bijzondere is dat de Heere God ons het 

volgende belooft: Wie bidt om de Heilige Geest en 

Zijn gaven, die zal ze ontvangen. Laat er ook onder 

ons veel gebed zijn om de vruchten van de Geest.  

 

Teamnieuws 

 

Welkom op school 

 

Nieuw MR-lid gezocht 

Aan het einde van dit schooljaar zal Miranda van 

Vugt aftreden als MR-lid. Haar termijn zit er op en ze 

is niet herkiesbaar. Dat betekent dat we op zoek zijn 

naar een ouder die de medezeggenschapsraad wil 

komen versterken. De MR vergadert een aantal keer 

per schooljaar en adviseert het team en de directie 

over allerlei zaken. We zoeken een ouder die het 

bijbelgetrouw onderwijs een warm hart toedraagt en 

graag meedenkt met het beleid van onze school.  

U kunt zich aanmelden t/m vrijdag 21 mei as, door 

een mail te sturen naar mr@ehslienden.nl. U kunt dit 

mailadres ook gebruiken voor meer informatie. De 

MR zal vervolgens een verkiezing uitschrijven als zich 

meerdere kandidaten aanmelden.   

Een hartelijke groet namens de MR.  

 

In de meimaand: 

 Van 10 t/m 21 mei staat de ‘week van de 

Klassetaal’ centraal op school. Ieder jaar geven 

we in deze week extra aandacht aan alles wat te 

maken heeft met ons taalgebruik. We merken 

ook dit echt nodig is in deze tijd. Kinderen 

flappen er soms van alles uit. Wat kan onze tong 

veel kwaad berokkenen! Maar wat kunnen we 

ook veel goeds doen met onze mond. Denk aan 

bemoedigen, complimenteren, helpen, troosten. 

Daar willen we in deze week bij stil staan. In de 
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Bijbel vinden we een prachtige tekst, die het 

overdenken waard is: 

Een woord op het juiste moment gesproken, is als 

gouden appels in zilveren schalen. 

(Spreuken 25 vers 11)  

 Op 19 mei vieren de juffen van de onderbouw 

hun verjaardag in de groepen.  

 

Ouderbijdrage 

Fijn dat we al zoveel bijdragen mochten ontvangen! 

We hopen ook de resterende bedragen z.s.m. 

tegemoet te zien.  

 

Feestweek juni 

We hebben als team het plan om de week van 14 t/m 

18 juni een feestelijke week te organiseren. Na een 

bewogen jaar, 

waarin de 

kinderen ook veel 

moesten missen 

aan leuke 

activiteiten, hopen 

we allerlei leuke 

creatieve, 

sportieve en 

culturele activiteiten te doen. Uiteraard binnen de 

mogelijkheden en maatregelen die er dan zijn! Ook 

het schoolreisje van groep 3-7 valt in deze week. 

Mocht dit niet door kunnen gaan, dan verschuiven 

we het reisje naar september en hebben we een leuk 

alternatief.  

U hoort nog meer over deze week van ons!  

  

Tot slot 

Namens de collega’s een hartelijke groet,  

J. Teeuw 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vakantieplanning 2021 – 2022  

Voor ouders die hier rekening mee willen 

houden geven we hierbij vast het 

vakantierooster voor komend jaar door.  Het 

is in afstemming met het team en de MR tot 

stand gekomen.  

Let op, in dit schooljaar hebben we één 

week meivakantie en één week junivakantie 

ingepland.  

 

 Studiedag 1 en herfstvakantie:  

15 t/m 22 oktober 2021 

 Kerstvakantie (inclusief de 

vrijdagmiddag ervoor en studiedag 2 

erna): 

24 december 2021 t/m 10 januari 2022 

 Studiedag 3 en voorjaarsvakantie: 

25 februari t/m 4 maart 2022 

 Goede Vrijdag, Pasen en studiedag 4: 

15 t/m 19 april 2022 

 Koningsdag:  

27 april 2022 

 Meivakantie:  

2 t/m 6 mei 2022 

 Hemelvaartsdag: 

26 en 27 mei 2022 

 Junivakantie 

6 t/m 10 juni 2022 

 

En op deze twee data is de school om 12 uur 

uit i.v.m. een werkmiddag: 

 Dinsdag 23 november 2021 

 Donderdag 17 maart 2022 
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Maandkalender 

 

ma 10-mei Gr.3-5 Ps. 110 vers 1 

Gr.6-8 Ps. 47 vers 3 

Luizencontrole 

Instroom nieuwe leerlingen 

di 11-mei   

wo 12-mei   

do 13-mei Hemelvaartsdag 

vr 14-mei Vrije dag 

za 15-mei   

zo 16-mei   

ma 17-mei Gr.3-5 Ps. 86 vers 5 

Gr.6-8 Ps. 119 vers 3 

di 18-mei   

wo 19-mei Juffendag gr. 1-3 

do 20-mei   

vr 21-mei Pinksterviering in de klas 

za 22-mei   

zo 23-mei Eerste Pinksterdag 

ma 24-mei Tweede Pinksterdag 

di 25-mei Gr.3-5 Ps. 113 vers 2 

Gr.6-8 Ps. 106 vers 4 

Instroom nieuwe leerlingen 

wo 26-mei 
 

do 27-mei   

vr 28-mei   

za 29-mei   

zo 30-mei 
 

ma 31-mei Gr.3-5 Ps. 111 vers 5 

Gr.6-8 Ps. 108 vers 2 

di 1-jun   

wo 2-jun Rapporten mee ~ kleuters 

do 3-jun Rapportavond 1 ~ kleuters 

vr 4-jun   

   

   

 

 

 

 

Bijbeltekst van de maand mei 

 

De vrucht van de Geest is echter: liefde, 

blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing. 

 

Galaten 5 vers 22 


