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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers, 
 
Algemeen 
Deze week hebben we in de klassen gedacht aan het 
lijden en sterven van de Heere Jezus. Het thema is: 
‘Samen op weg naar het kruis’. Op Golgotha staan drie 
kruisen. Aan het middelste kruis hangt Jezus. Bespot 
door voorbijgangers en kerkgangers. Ook de twee 
andere gekruisigden spotten met Hem. Ze willen 
allemaal dat Hij van het kruis afkomt. En in de climax van 
het lijden, verzamelen zich alle demonen rond het kruis. 
Het wordt aardedonker. Jezus is daar zelfs, verlaten door 
Zijn Vader, neergedaald tot in de hel. Maar wat de duivel 
wilde, is niet gelukt. Want daar klinkt met macht en 
kracht de stem van Jezus, die roept: ‘Het is volbracht’! 
En Jezus sterft. 
  
En nu? Waar brengt mij dit? Ben ik een voorbijganger, haal mijn schouders op en loop door? Of ben 
ik een kerkganger, hoor het opnieuw aan en leef gewoon verder, maar zonder Hem? Of… is het ons 
echt te doen om Jezus?  Jezus wil geen religie, maar relatie! Vlucht dan tot Jezus en ontvang van 
Hem vergeving van zonden en een eeuwig leven! Hij heeft de schuld betaald door Zijn dood. En 
omdat hij is opgestaan is Hij de Bron van leven. Namens het team wensen we ouders, kinderen en 
andere lezers een gezegend Pasen 2021!    

Welkom en afscheid  
We mochten twee nieuwe leerlingen verwelkomen op onze school. Rens en David werden 4 jaar. 
We wensen jullie allebei een fijne tijd toe op onze school.  
Juf Vergunst zal met ingang van volgend cursusjaar haar werk voor de klas halveren. Ze wil er wat 
vaker voor haar man zijn en de zorg voor haar moeder vraagt ook steeds meer van haar. Dit heeft tot 
gevolg dat er opnieuw een vacature is ontstaan. We zijn blij en dankbaar dat we met ingang van 
augustus juf Willemsen konden benoemen. Juf Willemsen is dan derdejaars Pabo studente. Ze 
hoopt door middel van werken en leren haar studie te vervolgen.  
We zoeken nog naar een oplossing om de twee juffen ‘Willemsen’ uit elkaar te houden. Ideeën 

hartelijk welkom 😉. 
 
Lief en leed 
Met blijdschap en verwondering hebben juf Van de Werken en haar man Erik, op 1 maart 2021, een 
dochter uit Gods hand ontvangen. Ze noemen haar Aimée. Moeder en kind maken het goed. We 
wensen hen Gods zegen in de opvoeding van hun beide kinderen. We wensen de juf tevens een 
goede voortzetting van de verlofperiode toe.  
Bij familie Vorselman is een zoontje geboren. Ze noemen hem Jonte. Hij is het broertje van Martijn 
(groep 6), Emily (groep 4), Tomas (groep 2) en Naomi. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen 
gewenst in de opvoeding van de kleine man.  
De zorgen bij vader Veldman zijn onverminderd groot. We willen u vragen om voor deze familie te 
blijven bidden.  
 



Voorstel uitbreiding lesuren 
Als team hebben we nagedacht over aanpassing van de lestijden voor de groepen 1-4. Op dit 
moment hebben de kinderen van groep 3 en 4 om de week op woensdag les. Dit roept soms 
verwarring op. Uit de peiling onder ouders kwam naar voren dat veel ouders dit niet fijn vinden. 
Ook andere zaken spelen een rol om ons te bezinnen op de lesuren van deze groepen:  

▪ In het huidige rooster hanteren we maar liefst drie verschillende lestijden voor de groepen 
1-8;  

▪ Het gelijktrekken van lesuren voor de groepen 1-4 zorgt ervoor dat er meer ruimte komt 
voor studiemomenten voor personeel en/of vakantiedagen voor de leerlingen;  

▪ Het creëert de benodigde buffer om een groep bij uitval van een leerkracht incidenteel naar 
huis te kunnen sturen, zonder dat we meteen onder het wettelijk verplichte aantal lesuren 
komen.  

Er ligt momenteel een voorstel bij de MR (oudergeleding) om de groepen 1-4 van maandag tot 
vrijdag naar school te laten gaan. Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag zouden deze groepen vrij 
zijn. In dit voorstel blijven de lestijden voor de groepen 5-8 ongewijzigd. Binnenkort zal de MR 
hierover een besluit nemen. Eén en ander hangt samen met het vakantierooster. Zodra er een 
besluit is genomen, wordt u hierover geïnformeerd. Ook ontvangt u dan het definitieve 
vakantierooster.  
 
Coronamaatregelen/thuislessen 
Er is helaas nog geen zicht op verruiming van opgelegde maatregelen. We bekijken, bij de komende 
activiteiten, steeds de mogelijkheden. Dit doen we weloverwogen en zo verantwoord mogelijk. 
Wilt u, wanneer u uw kind ziek meldt, duidelijk aangeven of uw kind wel in staat is om een 
thuisprogramma te maken? Dan kunnen de leerkrachten de benodigde materialen en links sturen. 
Graag uiterlijk 8.00 uur ’s morgens, zodat ze daar ook nog even de tijd voor hebben! 
Tot heden zijn we gespaard gebleven voor het naar huis sturen van hele klassen. Er past 
dankbaarheid aan de Heere God! 
  
Oudercommissie/MR 
Door omstandigheden zijn een aantal verslagen niet bij de vorige nieuwsbrief gevoegd.   
In de bijlage vindt u daarom het jaarverslag en het financieel verslag van de OC en het jaarverslag 
van de MR. 
 
Private middelen 
In overleg met de oudercommissie hebben we besloten om de vrijwillige bijdrage niet te verhogen. 
Wel is het zo dat de kosten voor de inrichting van het schoolplein vanuit de private middelen moet 
worden bekostigd. Omdat dit vaak over grote bedragen gaat, hebben we besloten om in het vervolg 
50% van het actiegeld te reserveren voor de inrichting van het schoolplein. De overige 50% kan voor 
andere zaken worden besteed. Wij hopen vanuit school, voorafgaande aan de actie, een gerichte 
bestedingswens aan te dragen.  
  
Voor alle data geldt Deo Volente 

1 april Paasviering 

2 april Goede Vrijdag 

5 april Tweede Paasdag 

20-22 april  Cito eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7 

27 april Koningsdag 

3 mei – 14 mei Meivakantie 

13 mei Hemelvaartsdag 

17 mei Start laatste periode schooljaar 

24 mei Tweede Pinksterdag  



4 juni Bosdag kleuters 

11 juni  Foto Koch (onder voorbehoud) 

15 juni 3e schoonmaakavond (ouders die verwacht worden krijgen een 
bericht) 

1 juli Verjaardag juf Hamelink 

6 juli Verjaardag Mevr. de Bruijn 

7 juli Sportdag  

9 juli  Reserve sportdag en rapporten mee 

12 juli Verjaardag juf Sok 

13 juli Afscheidsavond  

14 juli Vossenjacht  

15 juli Strooien  

16 juli Vakantie vanaf 12.00 uur 

19 juli – 27 augustus  Zomervakantie  

 
 

Met vriendelijke groet,  

H. Versluis  


