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Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,
Pasen
Het begin van deze week stond in het
teken van de Opstanding van onze Heere
Jezus Christus. Vorige week donderdagmiddag hebben we met alle kinderen samen gezongen en zijn er Bijbelteksten
opgezegd. Na de Goede Vrijdag werd het
Pasen. Na het “Mijn Verlosser hangt aan
’t kruis”, werd het “U zij de glorie!” Deze week werd het: “De Heere is waarlijk
opgestaan en Hij is van … gezien.” Zo
werden veel verschijningen van de Heere
Jezus in de klassen verteld. Ook aan ons
is Hij verschenen in de prediking. Heeft u
Hem ook al gezien? Zalig bent u, als u het
Job kunt nazeggen: “Ik weet, mijn Verlosser leeft!”

Bestuursbezoek
Met enige regelmaat krijgen wij bezoek
van één van de leden van onze bestuurscommissie. Deze week bezocht dhr. Graveland een aantal collega’s tijdens hun
les. Het is fijn om zo hun betrokkenheid
bij onze school te merken.

Geluidstechnicus gevraagd
Af en toe gebruiken wij onze geluidsinstallatie. Maar de laatste tijd functioneert hij niet naar wens. We zouden er
eens goed naar moeten laten kijken door
iemand die er verstand van heeft. Bent u
zo iemand, of kent u iemand? Wilt u het
dan aan mij doorgeven?
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Gezamenlijke maandopening
Eenmaal per maand (gemiddeld) hebben
we een gezamenlijke opening in de
speelzaal van onze school. De kinderen
van groep 4 t/m 8 komen dan ’s morgens
bij elkaar. Na mijn opening wordt er een
nieuw thema (één van onze bestaande
schoolregels) met de kinderen besproken
waaraan in het bijzonder aandacht zal
worden besteed in de komende weken.
Na het eerste thema / schoolregel: Wij
spreken met eerbied over de Heere God,
hebben we dinsdagochtend het tweede
thema geïntroduceerd: Wij hebben respect voor de ander. Het is goed om op
deze manier belangrijke thema’s schoolbreed (weer eens) aan de orde te stellen
met elkaar.

Vraagt u maar eens aan uw zoon of dochter wat de twee brillen betekenen. De
groene en de rode… ze weten het vast
nog wel.
Huwelijk
Op donderdag 26 april hoopt juf Thirza in
het huwelijk te treden met Bas van Ingen. We wensen de juf en haar (a.s.) man
een hele mooie dag toe. Op de kaart
hebben ze de prachtige tekst vermeld
staan uit Psalm 71: “Want Gij zijt mijn
Verwachting, Heere, HEERE! Mijn Vertrouwen van mijn jeugd aan.” Voor hun
huwelijk wensen wij hen van harte toe
dat ze zo hun vertrouwen op Hem mogen
stellen. We wensen de leerlingen van
haar klas ook een hele fijne dag. Het
toekomstige adres van de juf is: Prinses
Margrietstraat 6, 3466 LL Waarder.
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Geboren
Op 10 maart is Maartje Lydia (Emmaly)
den Hartog geboren. Zij is het zusje van
Judinthe uit groep 6, Deborah uit groep 5
en Louise uit groep 3. Ze wonen op de
Nassaulaan 19, 4041 CE te Kesteren.
Wij wensen hen van harte Gods zegen toe
bij de opvoeding van hun kinderen.

Verloofd
Juf Verwoert uit groep 3 is op 2 maart
verloofd met Henk Nooteboom uit Epe.
We feliciteren de juf en haar a.s. man
van harte en wensen hen beiden een gezegende voorbereidingstijd op hun huwelijk toe.

Benoemingen
In de vorige nieuwsbrief berichtte ik dat
we op zoek gingen naar twee nieuwe
leerkrachten. Inmiddels kan ik u meedelen dat wij drie nieuwe leerkrachten
hebben kunnen benoemen. In de eerste
plaats blijft juf G. van Reenen – ten
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Voorde aan onze school verbonden. Zij
zal in verschillende klassen gaan lesgeven
op de dagen dat de eigen leerkracht vrij
is. De juf is lid van de Hervormde Gemeente in Ochten. Voor twee andere
groepen zijn benoemd: juf R.C. van der
Bas uit Gouda. Zij is 24 jaar en lid van de
Gereformeerde Gemeente. Binnenkort
hoopt zij te gaan trouwen en in deze
buurt te komen wonen. Daarnaast is juf
H. Thijsen uit Bennekom benoemd. Zij is
22 jaar en lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk. We zijn dankbaar dat we
deze drie jufs hebben kunnen benoemen.
We wensen hen Gods zegen toe en hopen
dat ze zich snel zullen thuis voelen bij
ons op school.

Citotoetsen groepen 7 en 8
Op 17, 18 en 19 april zullen de leerlingen van groep 8 weer aan de slag
gaan met de bekende Cito-eindtoets.
De leerlingen van groep 7a en 7b werken dan aan de entreetoets. Altijd
weer een spannende week waarin de
leerlingen laten zien wat ze hebben
geleerd. We wensen hen veel succes!

Onderbouwcoördinator
Per 1 april is juf Margaretha benoemd
als onze nieuwe onderbouwcoördinator. In de achterliggende periode
heeft juf Nella deze belangrijke taak
tijdelijk waargenomen, maar we zijn
blij dat we nu een nieuwe coördinator
hebben die het werken in de onderbouw gaat aansturen. Wij wensen juf
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Margaretha veel wijsheid en werkplezier toe in haar nieuwe functie.
Red een kind!
In de maand mei willen we een actie voeren voor de Stichting Red een Kind. Deze
Stichting zorgt er voor dat de kinderen in
Malawi, die veelal onder de armoedegrens leven, geholpen kunnen worden.
Red een Kind helpt hele dorpen tegelijk,
door de ouders te leren hoe ze meer inkomen kunnen krijgen, waardoor er geld
is voor eten en onderwijs.

Koningsdag
Inmiddels heeft u allemaal van juf

Verwoert een mail ontvangen met
daarin het verzoek om u op te geven
als hulp op onze spelletjesdag van
donderdag 26 april. Gelukkig zijn er al
verschillende enthousiaste ouders die
zich hebben opgegeven, maar er zijn
nog wel wat gaten in het schema,
waardoor we echt nog wat ouders,
opa’s, oma’s of oudere broers/zussen
nodig hebben. Wij zien uw reactie
naar juf Verwoert graag tegemoet.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Jaarvergadering
Zoals eerder aangekondigd hopen we
dinsdagavond 29 mei onze jaarlijkse
oudervergadering te houden. U weet
het thema: Brandt het vuur van ons
geloof nog? Dhr. L. Snoek, docent aan
de CHE gaat met ons in gesprek. Wij,
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de collega’s en de leden van de bestuurscommissie, vinden het een mooi
en indrukwekkend onderwerp waarover
we graag met u als ouder(s) zouden
spreken. Houdt u deze datum vrij?
Diploma bij Type-Ocean
Op maandag 19 maart ontvingen 9 leerlingen hun diploma uit handen van dhr.
V.d. Heuvel. Zij hadden met goed gevolg
het traject van de typecursus doorlopen
en het examen gehaald. Graag feliciteren
we Elena van Zetten, Joanne Peters, Matthias Elenbaas, Rico van Eldik, Jesse van
Dijke en Judinthe den Hartog uit groep 6,
Isabelle Tromp uit groep 7b en Job de
Ruiter en Thijs Tukker uit groep 8 van
harte met dit mooie resultaat. We hebben er weer een aantal secretarissen m/v
bij.

Markt 30 mei
Op woensdag 30 mei is de tweejaarlijkse markt waarvan de opbrengst is
bestemd voor de natuurwerkweek van
groep 7 en 8 komend schooljaar. We
zijn inmiddels al hard aan de slag als
het gaat om de voorbereidingen. Er
komt echter heel veel bij kijken en
we kunnen daarbij heel wat helpende
handen gebruiken. Daarom de vraag:
Ouders, kunt u ons komen helpen?
Voor verdere informatie en het opgeven om te helpen: mailt u ons gerust!

Schoolvoetbal
Op woensdag 4 april zijn de meisjes
van groep 7a en 7b kampioen van het
schoolvoetbaltoernooi geworden. Van
harte gefeliciteerd!

Contactavond
Op woensdag 28 maart was onze
tweede contactavond. Heel wat ouders hadden zich hiervoor opgegeven.
Ruim 65 gesprekken hebben die avond
plaatsgevonden. Hartelijk dank voor
uw komst en fijn dat we zo over de
kinderen konden spreken met elkaar.
Op 11 april speelt het jongensteam
(groep 6, 7 en 8) om de kampioensbeker.
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Op 13 april is de finale van het andere
meisjesteam (groep 8) en de winnaars
van de jongensteams van de 11e. Op 25
april speelt het jongenselftal dat meester
Verbeek heeft samengesteld. Veel succes
allemaal.
Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,
Meester L. Soeters

Belangrijke data












Dinsdag 10 april: Schoolmaatschappelijk Werk
Woensdag 11 april: voetbalwedstrijd jongens
Vrijdag 13 april: finalewedstrijd schoolvoetbal
Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april: Cito groep 7 en 8
Woensdag 25 april: voetbalwedstrijd jongens
Donderdag 26 april: Koningsdagspelletjes + Nieuwsbrief 09
Donderdag 26 april: bruiloft juf Thirza en Bas van Ingen
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 4 mei: meivakantie
Maandag 7 mei: De lessen beginnen weer
Donderdag 10 en vrijdag 11 mei: Hemelvaartsvakantie
Maandag 14 mei: De lessen beginnen weer
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