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Jaargang 21 – Nieuwsbrief 8 – 18 maart  2021 
 
 
Goede Vrijdag en Pasen 
In deze weken zijn we op weg naar het Paasfeest. In de veertigdagentijd vertellen we in alle groepen 
verhalen over Jezus. Elk verhaal laat iets zien over wie Hij is en vertelt over de moeilijke weg die Jezus 
voor ons is gegaan naar het kruis. Wij zijn dankbaar dat Hij voor onze zonden is gestorven. Jezus liet het 
graf achter zich en overwon de dood. Op het Paasfeest  mogen we elkaar begroeten met de woorden: 
“Christus is opgestaan.” Pasen zet de wereld in een ander licht. 

 
De dood is tenietgedaan 

Jezus is opgestaan 
Jezus de leeuw van Juda, overwon de dood! 

 
uit een lied van Elly en Rikkert 

 
Corona 
We zijn nu weer een aantal weken op school na de schoolsluiting aan het begin van dit jaar. We merken 
dat ouders, kinderen en leerkrachten zich allemaal zo goed mogelijk aan de regels houden. Dank daar-
voor. In deze tijd zijn kinderen vaak verkouden of grieperig. We zien in de afgelopen weken dat ook 
kinderen regelmatig getest worden. Af en toe is het lastig of uw kind nu wel naar school mag of niet. Het 
is het beste om de GGD even om advies te vragen als u twijfelt. 
 
Parkeren 
Van een bewoner van de Schrijnwerkershorst kregen we de vraag of ouders/verzorgers van onze school 
niet willen parkeren voor de uitritten van de huizen met huisnummers 601-614. Ook al hoeft u maar 
even te parkeren het is voor de bewoners vervelend als zij niet met hun auto hun uitrit afkunnen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking. 
 
In de vorige nieuwsbrief stond geen welkom op school. Daarom nu de nieuwe kinderen vanaf 1 februari.  

Vriendelijke groet, mede namens het team, 
Suze de Vries 

 
 
 
 
 
 
Thomas ten Voorde groep 7 
Dani  van Butselaar groep 3A 
Sesayt Leake Tsegay groep 5/6 
Joas Wiersma   groep 1/2C 
Phylicia Then   groep 1/2B 
Samuel Bosch   groep 1/2A 
 

 Op 1 maart is de instroomgroep gestart met de volgende 
leerlingen: 
Mano van Blijderveen 
Kevin van Ginkel 
Jelmer Borghuis 
Hannah Rozendag 
Sara Koek 
Roos de Hoop 
Marilen Melissant 
Veralie Rothuizen  
Enzo Conte 
Daniël ter Horst 
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Pasen 2021 
Vanuit de Paascommissie een berichtje over Pasen dit jaar. Helaas kan de dienst niet doorgaan, omdat 
we dan met te veel mensen bij elkaar zijn. Maar daarvoor hebben we natuurlijk een alternatief bedacht. 
Op donderdag 1 april zal er in elke klas een coronaproof Paasontbijt zijn. Hiervoor willen we vragen of 
ieder kind op woensdag 31 maart alvast een bord en bestek mee wil nemen. Zouden de kinderen die 
een allergie hebben of bepaalde voedingsmiddelen niet mogen zelf een ontbijtje mee willen nemen? In 
tegenstelling tot andere jaren verzorgt de OR ook voor de bovenbouw het Paasontbijt. We willen u dus 
met klem vragen om de kinderen (behalve de kinderen met een allergie) in verband met de coronamaat-
regelen geen eetbare spullen mee te geven. Alvast bedankt!   
Aansluitend aan het Paasontbijt kijken we dan in de klas een zelfgemaakte 
Paasfilm. Misschien heeft u er al iets over gehoord via uw zoon of dochter. 
Achter de schermen zijn we er al hard mee bezig! Alle klassen werken er aan 
mee en er zijn ook ouders die een bijdrage leveren. Bent u al nieuwsgierig? Om 
de verbinding te houden en we het heel belangrijk vinden u als ouders ook 
zeker te betrekken bij Pasen krijgt u ook een besloten link naar YouTube om de 
Paasfilm te bekijken. Meer informatie volgt daar t.z.t. over via Parro. We hopen 
op deze manier Pasen toch samen te vieren! 
Met vriendelijke groet, 
De Paascommissie 
 
Mini-bedrijvenmarkt groep 7/8 en 8 
Op woensdag 14 april 2021 organiseren groep 7/8 en 8 een mini-bedrijvenmarkt voor alle kinderen van 
groep 3 t/m 7. Voorheen was dit de jaarlijkse kleedjesmarkt, maar die mag i.v.m. corona dit jaar niet 
doorgaan. De kinderen van 7/8 en 8 maken een businessplan en folder die u ook te zien krijgt.  
In de folder zijn alle producten te vinden die uw kind op 14 april kan kopen. De opbrengst van de mini-
bedrijvenmarkt is voor het goede doel. De 'directeuren' van de bedrijfjes hebben met elkaar bepaald 
dat dit goed doel "KiKa" zal zijn.  
We hopen dat alle ouders hun financiële medewerking willen verlenen zodat alle kinderen mooie pro-
ducten kunnen kopen en het goede doel flink gesponsord wordt! 
 
Wandelen voor water 
Dit jaar gaan de groepen 7, 7/8 en 8 weer wandelen voor wa-
ter. Dit gebeurt in aangepaste vorm, maar we gaan er wel 
voor! Omdat deze voorbereiding iets meer tijd kost voor de or-
ganisatie, wordt de datum waarop we gaan wandelen ver-
plaatst van dinsdag 23 maart naar dinsdag 11 mei.  
De kinderen krijgen de sponsorformulieren mee naar huis als 
we in de klas met de voorbereidingslessen gaan beginnen.  
 
Van de ouderraad 
Jullie hebben de afgelopen paar nieuwsbrieven niets van ons gehoord. Er was ook weinig te melden:  we 
kunnen in deze gekke coronatijd helaas nog steeds lang niet alle ’gewone’ dingen laten doorgaan! Toch 
blijven we positief en roeien we met de riemen die we hebben. We praten jullie even bij. 
Even een terugblik naar december. 
Gelukkig kon het sinterklaasfeest doorgaan. Een deel van de ouderraad (OR) heeft met veel enthousi-
asme en plezier ontzettend hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Direct na het sinterklaasfeest ver-
vingen we de Sintversiering voor kerstbomen en Kerst-gezelligheid in de school. Helaas konden we dat 
10 dagen later alweer verwijderen omdat de leerlingen vervroegd vakantie kregen en we weer aan het 
thuisonderwijs ‘mochten’.  
Met Valentijnsdag hebben we de leerkrachten verrast met een zoetige blijk van waardering (sst, niet 
doorvertellen dat wij het waren!). Wat ook door kan gaan, is het paasontbijt. Eindelijk iets dat we kunnen 
doen, yes! De OR koopt alles in en zorgt dat elke klas de juiste hoeveelheid van al dat lekkere eten en 
drinken aangeleverd krijgt. Ook komt er rond Pasen nog een kleine verrassing die we mogen helpen 
klaarmaken.  



3 
 

 
In het najaar hebben al acht OR-leden zich aan u voorgesteld.  
Dit keer weer twee: Marthilde en Janneke! 
 

Mijn naam is Marthilde te Kulve. 
Na een paar keer klassenmoeder te zijn geweest, ben ik sinds vorig schooljaar lid 
van de OR. Heel leuk om mee te denken en aan te haken bij een heel stel enthou-
siaste moeders. Creatief met de handen  ben ik niet. Maar met woorden kan ik 
wel uit de voeten.  
Gedichten maken, liedjes, helpen een script schrijven, dat vind ik bijzonder leuk.  
1 april hoop ik 49 jaar te worden. Ik ben getrouwd met Henk.  Mijn zoontje Mark 

zit in groep 7. De andere 3 kinderen zitten inmiddels niet meer op de basisschool.  
Een gezellig dynamisch gezin zijn we. We houden van muziek, beetje sporten, kamperen, spelletjes doen, 
mensen ontmoeten, uitstapjes,  maar ook omzien naar de ander en er zíjn voor elkaar. In m'n vrije tijd 
werk ik als SEH verpleegkundige.  
Volgend jaar nog een jaartje meedoen met de OR en dan zwaai ik af. Dan is basisschool voorgoed verle-
den tijd.  
Wellicht kan ik je vast warm maken voor een taak in de OR. Het is gezellig om met elkaar te brainstormen 
over verschillende activiteiten, leuk om samen het gemaakte plan uit te voeren en te genieten van blijde 
gezichten. DeOR is géén gezapig groepje, maar met de juiste mensen een goed draaiende motor waar-
door veel wat op school moet gebeuren gesmeerd loopt!  
 

Hoi, ik ben Janneke Versluis, ik ben getrouwd met Alwin. We hebben drie 
dochters: Jael in groep 6 van 5/6, Thamar in groep 4B en Rebecca mag na 
de zomervakantie ein-de-lijk naar school. Ik heb theologie gestudeerd en 
werk als tekstcorrector voor christelijke uitgeverijen. Op dit moment ben ik 
in de ouderraad tijdelijk de voorzitter in plaats van Laura. Dat komt dit sei-
zoen namelijk net even beter uit.  
Ik vind het erg leuk om de schooltijd van de kinderen actief mee te maken. Uitjes, hand- en spandiensten, 
klassenouder, en dan nu ouderraad. Veel dingen kunnen vanwege corona niet doorgaan (van de 6 acti-
viteiten waar ik dit schooljaar bij betrokken zou zijn, gaat er maar eentje zeker weten door). Zodra er 
weer meer kan, gaan we als ouderraad een inhaalslag maken met alle leuks en gezelligs voor onze mooie 
school! Mocht u/jij ideeën of tips hebben voor de ouderraad, laat het vooral weten. 
 

Voor nu een hartelijke groet van de hele ouderraad, 
Afra, Anneke, Bianka, Claire, Dieuwke, Erika, Janneke, Karin, Laura, Marthilde, Rianne, Wendy. 
 

Gevonden voorwerpen 
Er blijven veel spullen liggen op school. Als er iets van uw kind tussen zit, laat het even weten 
dan zorgen wij dat uw kind het meeneemt. 
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Vanuit de commissie schoolsport (Accres)       
De eerst komende activiteiten in maart en april, de scholie-
rencross en voetbal 7/8, gaan niet door in maart en april.  
Schoolvoetbal 7/8 gaan we proberen te organiseren in mei. 

We nemen daarvoor de datum van 19 mei (stond al gepland voor schoolvoetbal 5/6) en mogelijk ook 26 
mei. We kiezen hierin voor de groepen 7/8 ten gunste van de groepen 5/6 vanuit de gedachte dat de 
leerlingen uit groep 8 vorig jaar, toen ze in groep 7 zaten, geen voetbal toernooi hadden en dat nu ook 
zouden moeten missen. Daarom deze keuze op groep 7/8 in mei. 
De kinderen uit groep 5/6 komen volgend jaar weer aan de beurt. 
De mogelijkheid om de scholierencross te verplaatsen naar een ander moment wordt nog onderzocht. 
We houden u op de hoogte.  
 
Agenda 
26 maart    Groepen 1/2 vrij 
29 maart    Verkeersexamen 
8 april     Nieuwsbrief nr. 9 
 
 

1 april     Paasontbijt en Paasfilm 
2 april     Goede Vrijdag 
      Alle leerlingen vrij 
5 april     Tweede Paasdag 
      Alle leerlingen vrij 

                                            


