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Nieuwsbrief 9  

Alle data D.V.  

Beste ouders/verzorgers,  

Hemelvaart 
We mogen opnieuw een heilsfeit in de komende weken gedenken: Hemelvaartsdag. 
Vlak voor Zijn Hemelvaart stuurt de Heere Jezus de discipelen erop uit om het Evangelie 
te verkondigen. Daar staan ze elf mannen op een berg. Wat moeten ze beginnen? De 
wereld is zo wijd…maar ze zijn gegaan. Ze hebben andere aangespoord om in woorden en 
werken getuigen van Christus te zijn. Ze zijn uitgegaan, naar Azië, Europa, naar Afrika…ze 
zijn gegaan, bemoedigd door de belofte van de Heere Jezus: ”En ziet, Ik ben met ulieden 
al de dagen tot de voleinding der wereld.” Wat ook een bemoediging voor ons.  
 
Nieuwe directeur 
We zijn heel blij en dankbaar dat we per 1 augustus 2020 weer een nieuwe directeur 
mogen verwelkomen. Voor de meeste mensen geen onbekende. Meester Verbeek werkt al 
vele jaren met heel veel plezier op de Wegwijzer. We wensen hem, samen met zijn vrouw 
en zijn gezin, Gods zegen toe bij deze nieuwe functie. 
 
Koningsdag 
Maandag 27 april wordt onze koning Willem-Alexander 53 jaar. Aangezien wij nu niet met 
heel de school het Wilhelmus bij de vlag op het plein kunnen zingen, wordt er voorgesteld 
vanuit de media om dit maandag 27 april om 10.00 uur te doen. Zingt  u vanuit huis/de 
tuin mee?  
 
4 en 5 mei  
Op 4 en 5 mei worden we in het bijzonder weer herinnerd aan de periode van oorlog en 
vrede; bezetting en bevrijding. We kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor het feit dat we 
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in een vrij land leven. En dat al 75 jaar!! Wel heel bijzonder om dat in deze zorgelijke 
tijd te herdenken. 
 
Meeleven  
We mogen meeleven met de gezinnen waar het coronavirus heeft toegeslagen.  
We bidden voor juf Klaassen. Haar schoonvader is nog steeds opgenomen op de IC. Hij 
wordt slapende gehouden. Er zijn grote zorgen rondom zijn gezondheid. En we mogen 
bidden voor de moeder van juf De Gast. Zij mocht gelukkig de IC verlaten en ze mocht 
woensdag 22 april thuiskomen. Daar zijn we dankbaar en blij om. We dragen alle gezinnen 
op in het gebed nu ze grote zorgen kennen rondom het coronavirus.  
 
Thema avond  
De thema avond van woensdag 13 mei en de stemming van het bestuur gaat niet door. 
Deze zal verzet worden naar een later tijdstip.      
   
Markt  
Samen met de OC-leden hebben we besloten om de markt van juni te laten vervallen. De 
voorbereidingen die getroffen moeten worden, kunnen we nu niet verrichten. Dus we 
zoeken naar een nieuwe datum.  
  
Bedankt 
We hebben inmiddels 6 weken thuisonderwijs opzitten. En wat zijn wij als meesters en 
juffrouws dankbaar en blij met al het werk dat de leerlingen elke dag weer trouw 
verrichten. Jullie inzet en werkhouding is en was toppie. Lieve jongens en meisjes 
….BEDANKT!!!!! De ouders zijn daarbij een onmisbare schakel geweest. Onze waardering 
en dankbaarheid is haast niet in woorden uit te drukken. Dank u wel voor uw inzet en 
geduld. Wij hebben elke dag geprobeerd om een gevarieerd programma aan te bieden 
maar zonder uw hulp was dit niet gelukt! 
 
Vanuit de leerlingen 
Daarom is het ook leuk om iets te laten lezen in deze nieuwsbrief wat de leerlingen thuis 
van hun opdracht hebben gemaakt. Een gedicht van Vivianne Augustinus waarbij alle 
zinnen moesten eindigen op het woord land. Bij deze het resultaat: 
LAND  
Ik ken een heel mooi land  
wat is daar aan de hand?  
Dat land heet Holland  
het is een visland.  
en dat koop je in Zeeland  
het is ook een kaasland.  
We hebben ook een buurland  
en dat is Duitsland.  
Dat is een leuk vakantieland  
maar het liefst zijn we in ons vaderland.  
Mijn moeder heet Dorland  
en dat is de liefste moeder van het land!!!!  
Vivianne 
 
 
 
 



Vakantie 
Vanaf maandag 27 april tot dinsdag 5 mei hebben we vakantie. Geen rekensommen, 
taallessen of spellingsopdrachten. Woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 mei krijgen jullie het 
werk nog via de mail. Deze dagen wordt er thuis nog gewerkt. Vanaf maandag 11 mei zijn 
de schooldeuren deels weer voor de kinderen open. Hoe dit precies zal gaan is nu nog niet 
helemaal bekend. Maar jullie ouders worden zeker op de hoogte gebracht door meester 
Van der Mark/ meester De Waal en alle leerkrachten. Fijn dat we elkaar dan “live” weer 
kunnen spreken en zien wel met alle maatregelen die het RIVM aan ons geeft. Wij zien er 
weer naar uit om jullie te ontmoeten. 
 
Een hartelijke groet namens alle meesters en jufs, 
Juf Heldoorn 
 


