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Nieuws uit de school 
 

Vooraf… 

Het was fijn om de kinderen weer op school te 

ontvangen! Het was deze week wel een beetje 

wennen: de halve klas op school, vaak je handen 

wassen, afstand houden en toch ook nog 

thuiswerken. De leerkrachten moesten improviseren 

en schakelen tussen de verschillende groepen en het 

lesgeven op afstand. Gelukkig is de eerste week goed 

verlopen en zitten de kinderen in het nieuwe ritme.  

Fijn om te zien dat veel ouders kun kinderen zelf naar 

school laten gaan of even kort afzetten bij het 

schoolhek. Gelukkig ging het ook 

bij de kleuters goed. Ook hield u als 

ouder goed de anderhalve meter 

aan bij het ophalen van uw 

kind(eren). Ruimte geven en nemen kan het verschil 

maken! Het is van belang dat we dit goed vast weten 

te houden en dat we hierin niet gaan verslappen, ook 

de komende weken. Hoe het de komende tijd zal 

gaan, is afwachten. Het kabinet besluit hoe het steeds 

verder zal gaan en in hoeverre de scholen helemaal 

mogen openen.  

 

Hemelvaart en Pinksteren 

Binnenkort mogen we deze heilsfeiten gedenken. Het 

zijn ‘vrije’ dagen. Inderdaad, de school is dicht en veel 

mensen hebben dan vrij van het werk. Maar wat is het 

dan mooi en bemoedigend om te weten dat de Heere 

Jezus, eerbiedig bedoeld, nooit vrij neemt of met 

vakantie is. Hij is juist naar de hemel gegaan, om daar 

plaats te bereiden voor Zijn kinderen. Hij zit daar aan 

de rechterhand van Zijn Vader en bidt voor ons. Hij 

roept ons toe: Kom tot Mij, en Ik zal je rust geven. 

Daarvoor kwam met Pinksteren de Heilige Geest. Die 

wil in ons wonen, Die wil ons met onze zonden en 

schuld bij de Heere Jezus brengen, Die wil ons 

vervullen met Zijn gaven en vertroosting.  

Een prachtig lied zingt het zo: 

Leid mij Heer’, o machtig Heiland,  

 

 

 

Door dit leven aan Uw hand.  

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  

Wees mijn Gids in ’t barre land.  

Gij, mijn Sterkte, Gij mijn Leider,  

Vul mij met Uw Geest steeds weer,  

Vul mij met Uw Geest steeds weer.   

 

Groepsverdeling 2020 – 2021 

Op de achtergrond zijn de voorbereidingen voor het 

nieuwe cursusjaar al in volle gang. Over de 

groepsverdeling kunnen we alvast het volgende 

melden: 

-Volgend schooljaar starten we opnieuw met drie 

kleutergroepen, waarvan we de indeling later 

bekendmaken.  

-Er is volgend jaar één groep 3. 

-Alle huidige groepen vanaf groep 3 zullen 

ongewijzigd doorschuiven.  

We hopen u rond 1 juli te informeren over het 

formatieplaatje.  

 

Hoofdluiscontrole 

Omdat deze controle nu niet kan plaatsvinden op 

school, vragen we u of u thuis de kinderen wilt 

controleren op hoofdluis. Gebruik daarvoor de 

volgende richtlijn: 

1 Gebruik een luizenkam of fijntandige kam om uw 

kind te controleren op hoofdluis.  

2 Kam boven een wit papier of een witte wasbak.  

3 Als er sprake is van luizen of neten: check alle 

gezinsleden en kies voor een goede behandeling (zie 

de site van de GGD voor meer info). 
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Vakantierooster 2020 – 2021  

 Zomervakantie: 

20 juli 2020 – 28 augustus 2020 

 Herfstvakantie: 

19 oktober 2020 – 23 oktober 2020  

 Kerstvakantie: 

21 december 2020 – 1 januari 2021 

 Voorjaarsvakantie: 

22 februari 2021 – 26 februari 2021 

 Goede vrijdag en Pasen: 

2 en 5 april 2021 

 Meivakantie:  

26 april 2021 t/m 7 mei 2021 

 Hemelvaartsdag en Pinksteren: 

13, 14 en 24 mei 2021 

 Zomervakantie 

16 juli 2021 (middag) t/m 27 augustus 2021  

 Werkmiddagen (leerlingen vanaf 12 uur vrij): 

Donderdag 19 november 2020 

Dinsdag 16 maart 2021 

 Studiedagen (leerlingen hele dag vrij): 

Vrijdag 16 oktober 2020 

Maandag 4 januari 2021 

Vrijdag 19 februari 2021 

Dinsdag 6 april 2021 

 

Opmerking: 

Let u er op dat we komend schooljaar twee weken 

meivakantie hebben en géén vakantieweek in juni? 

 

Zendingsgeld 

Het zendingsgeld heeft een poosje stil gelegen, maar 

mag weer meegegeven worden. Op maandag en 

dinsdag kan het ingeleverd worden. Voor de 

schoolsluiting spaarden we voor Timotheos (hulp in 

Malawi). Die stichting steunen we nu nog tot de 

junivakantie en dan maken we het bedrag over.  

Na de junivakantie steunen we nog één ander doel, 

nl. een project van de ZOA. Maar daarover 

informeren we u later.   

 

 

 

Tot slot 

Een hartelijke groet, namens de collega’s, 

J. Teeuw 

 

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV 

 

Maandkalender 

 
Wo 13 mei  

Do 14 mei  

Vr 15 mei  

Za 16 mei  

Zo 17 mei  

Ma 18 mei Gr. 3-4: ps. 24 vers 4 
Gr. 5-8: ps. 47 vers 3 

Di 19 mei  

Wo 20 mei  

Do 21 mei Hemelvaartsdag 

Vr 22 mei  

Za 23 mei  

Zo 24 mei  

Ma 25 mei Gr. 3-4: ps. 43 vers 10 
Gr. 5-8: ps. 22 vers 16 

Di 26 mei  

Wo 27 mei  

Do 28 mei  

Vr 29 mei  

Za 30 mei  

Zo 31 mei Eerste Pinksterdag 

Ma 1 jun Junivakantie 
Tweede Pinksterdag 

Di 2 jun Junivakantie 

Wo 3 jun Junivakantie 

Do 4 jun Junivakantie 

Vr 5 jun Junivakantie 

Za 6 jun  

 

 

 


