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Nieuwsbrief 8
Alle data D.V.
Beste ouders/verzorgers,

Pasen: de Heer’ is waarlijk opgestaan. Hallelujah!
Nog een week en dan hopen we het
wonder van Goede Vrijdag en Pasen te
gedenken. Op donderdagmiddag 13
april zullen we in twee groepen met
de kinderen een bijeenkomst hebben
rondom dit indrukwekkende heilsfeit.

Bijzonder om zo met elkaar als school
stil te staan bij het lijden en sterven
van de Heere Jezus. Maar ook om Zijn
opstanding te gedenken en daarbij de
oproep tot en mogelijkheid om te
kunnen en moeten zalig worden. Wat
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een heerlijke boodschap in 2017. In
een wereld en tijd vol zorg, verdriet,
ellende en zonde staat het kruis van
de overwinning: het graf was immers
leeg! Ouders, laten we toch deze liefdevolle nodiging, die er ook van het
Paasfeest uitgaat, ter harte nemen en
acht slaan op zo’n grote zaligheid.
Zorgen om onze leerlingen
Nog niet zo lang geleden werden we
opgeschrikt door het bericht dat enkele leerlingen grote zorgen kennen:
Jacco Rijksen uit groep 8 krijgt op dit
moment onderzoeken om te kijken
welke behandelingen hij moet ondergaan om de kwaadaardige cellen te
kunnen bestrijden. In elk geval wordt
hij donderdag 13 april geopereerd.
Kris v.d. Bijl uit groep 2b (van juf Eefie) is de laatste tijd erg moe en moet
binnenkort verder worden onderzocht.
Wat kunnen de zorgen dan opeens
heel groot zijn en zo dichtbij. We
wensen Jacco en Kris maar zeker ook
hun gezinnen van harte Gods zegen en
kracht toe in deze moeilijke weg. Laten we als school biddend om deze
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gezinnen heen mogen staan en Hem
dagelijks bidden om Zijn zegen.
Zorgen om onze collega
De ouders en de leerlingen van de
groep van juf Eefie hebben gemerkt
dat het met de gezondheid van de juf
nog niet zo goed gaat. Door de pijn in
haar rug, (deze week heeft de arts
een hernia geconstateerd) moet zij
veel rust houden. Dat valt niet mee
voor zo’n enthousiaste en hardwerkende juf. Toch hebben we met haar
afgesproken dat zij een aantal dagdelen per week thuis blijft. Gelukkig
hebben we juf Zonnenberg en juf Van
Vulpen bereid gevonden om deze gaten in het rooster op te vullen. Wij
wensen de juf heel veel sterkte en
rust toe en danken de anderen voor
hun inzet hier op school.
Luizenmoeders/-vaders
Elk jaar worden met enige regelmaat
(gemiddeld 3 keer) alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluizen. Een
groepje ouders is dan op een ochtend
op school aanwezig om alle hoofden
na te kijken. Aan het eind van het
schooljaar zal een deel van deze
groep ouders stoppen met dit werk.
Daarom vragen we om nieuwe “luizenmoeders”. Uiteraard mogen dit
ook vaders zijn. Voor opgave of verdere informatie: neemt u gerust contact
op met mevrouw Welling.
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Hartelijk welkom
Inmiddels stroomt de aanvangsgroep
(groep 1d) al aardig vol. Het is prachtig om te zien hoe die jongste kleuters zich ontwikkelen in die eerste
tijd van hun schoolleven. We zijn
dankbaar dat we onlangs onze 300ste
leerling hebben mogen verwelkomen
op school. Een bijzondere mijlpaal.

Oudervergadering
Zoals elk jaar hopen we ook dit jaar
de oudervergadering te houden met
alle ouders van onze leerlingen. Op
dinsdagavond 30 mei bent u allen van
harte welkom. Naast de zakelijke
punten die besproken zullen worden,
zal dhr. Visser uit Nunspeet een inleiding houden over het indrukwekkende
thema: “Het gebed in school en in ons
gezin.” Dit schooljaar hebben we als
team, samen met de leden van de MR
en de bestuurscommissie al een avond
over dit thema gesproken. We vinden
het belangrijk en waardevol om dit
ook met u als ouder(s) te doen. Daarom nodigen wij u alvast uit om aanwezig te zijn.
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Andere schooltijden?
Er zijn kinderen (en soms ook ouders)
die denken dat de schooltijden zijn
veranderd. Dat we ’s morgens later
beginnen dan de afgesproken 08.45
uur. Ouders: wees gerust. De schooltijden zijn onveranderd gebleven. Dat
betekent dat wij u vragen om de kinderen op tijd naar school te brengen,
en er ook voor te zorgen dat ze zelf
op tijd van huis gaan. En de kinderen
weten ook door welke deur ze naar
binnen moeten: groep 3 t/m 6b bij
het achterplein en de groepen 6a t/m
8 bij de voordeur.

Entreetoets groep 7
Op 12, 13, 18, 19 en 20 april maken
de leerlingen uit groep 7 de Entree
toets. Een erg belangrijke toets waarop deels het advies voor het voortgezet onderwijs gebaseerd wordt. We
wensen de leerlingen veel succes tijdens deze toets en hopen op een
mooie uitslag die recht doet aan het
vermogen en de talenten van de leerlingen.
Verkeersexamen groep 7
Op 6 april hebben de leerlingen van
groep 7 het theoretische deel van het
verkeersexamen afgelegd. Pittige vragen over allerlei gevaarlijke verkeerssituaties waarmee ze te maken kunnen krijgen. Belangrijk om aan mee te
doen, want als ze straks wellicht verder moeten fietsen naar school is het
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goed om te weten hoe ze veilig op
weg gaan.

Cito-eindtoets groep 8
Op 18, 19 en 20 april zullen de leerlingen van groep 8 weer aan de slag
gaan met de bekende Cito-eindtoets.
Altijd weer een spannende week
waarin de leerlingen laten zien wat ze
hebben geleerd. Gelukkig dat we sinds
vorig schooljaar ons advies al eerder
hebben kunnen geven, waardoor de
spanning voor de leerlingen verminderd is. We wensen hen veel succes!
Huwelijksfeest
Op dinsdag 25 april hoopt juf Klaassen
in het huwelijk te treden met dhr.
Anton van Hattum. We wensen haar,
samen met haar a.s. man, een hele
mooie en gezegende dag en voor de
toekomst Gods onmisbare en rijke zegen.
Type-diploma
Op vrijdag 31 maart hebben drie leerlingen uit groep 7, Dirk van Eldik, Lucas van Dijke en Gerard van der Linden uit handen van dhr. Van den Heuvel van Type-Ocean hun diploma ontvangen. Jojanneke van Westreenen
uit groep 8 had als eerste al haar diploma thuis gestuurd gekregen! De
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overige leerlingen zijn hard bezig om
op korte termijn ook hun diploma te
gaan halen.

5 en 6! Graag uw reactie naar juf
Verwoert. Alvast hartelijk dank voor
uw medewerking.
Cakejes voor Wycliffe Bijbelvertalers
In de laatste week voor de meivakantie kunnen de kinderen in de pauze
een lekker cakeje kopen van een oudleerlinge van onze school: Joske Siebelink. Zij voert, samen met een paar
klasgenoten actie voor een bijzonder
goed doel: de Bijbelvertaling door de
mensen van Wycliffe. De kinderen
kunnen dan voor slechts € 0,80 een
lekker cakeje kopen en steunen
daarmee deze organisatie.

Schoolfotograaf
Graag herinner ik u nog aan het bezoek van de schoolfotograaf aan onze
school op dinsdag 2 mei. Dit jaar zal
foto Koch de foto’s verzorgen. De manier van bestellen en betalen verandert ook. In de bijlage vindt u hier
uitgebreide informatie over. We zijn
benieuwd naar uw reacties straks.

Met vriendelijke groet,
Meester L. Soeters

Belangrijke data




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 21
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.
Met name als het gaat om de groepen
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Dinsdag 11 april: Schoolmaatschappelijk
werkster aanwezig.
Donderdag 13 april: Samenzang Pasen.
Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag: Alle kinderen
vrij.
Maandag 17 april: Tweede Paasdag: Alle kinderen vrij.
Dinsdag 18 april: De school begint weer.
Vrijdag 21 april: Koningsdag: spelletjes op
school.
Maandag 24 t/m vrijdag 28 april: Meivakantie.
Dinsdag 2 mei: Schoolfotograaf.
Woensdag 3 mei: Nieuwsbrief.
Donderdag 4 mei: ’s Morgens school, ‘s middags alle kinderen vrij.
Vrijdag 5 mei: Alle kinderen vrij.
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