
        

Maandbrief april 2019 
 
 
 
 
Agenda  
 
1 t/m 5 april - Kom in de klas 
3 april  - bijeenkomst gebedsgroep 
4 april  - verkeersexamen groep 7 
5 april  - crea bovenbouw 
8 april  - weekopening OB 
10 april - Groep 8 bezoek de musical “Soldaat van Oranje” 
11 april - spreekuur jeugdgezinsteam 
12 april - crea bovenbouw 

- Koningspelen 
15 april - eindtoets route 8 groep 8 
18 april - paasviering op school  
  - speelgoedmiddag 
19 april - Goede Vrijdag alle kinderen zijn vrij 
20 april t/m 5 mei  - Vakantie 
6 mei   - eerste schooldag 
 
 
 
Op en rond de school 
Fijn dat u de 10 minutengesprekken bezocht heeft. Wanneer u nog vragen heeft, bel even of 
kom langs. 
 
Met meneer Cor gaat het gelukkig langzaam wat beter.  ’s Middags is hij weer op school om 
zijn werkzaamheden te verrichten. ’s Morgens wordt hij vervangen door juf Marian Klein. 
 
Juf Natascha moet binnenkort weer aan haar voet geholpen worden. Vanaf maandag 8 april 
wordt zij op maandag vervangen door juf Barbara en op dinsdag door meester Albert Heus. 
Van woensdag t/m vrijdag staat juf Jessica “gewoon” voor groep 6. 
 

Kom in de klas! 
In de week van 1 april t/m 5 is er “KOM IN DE 
KLAS”. U wordt in gelegenheid gesteld om in 
de klas van uw zoon of dochter een les bij te 
wonen. Helaas is er maar plaats voor 1 ouder 
per kind. U heeft zich kunnen inschrijven op de 
rapportavonden. Wilt u zich aan de 
afgesproken tijden houden…..  Na afloop is er 
in de hal van de school koffie of thee. 
 
 



 
 
 
 
Kunstmenu groep 7 en 8. 
Op maandag 11 maart bezochten de groepen 7 en 8 de voorstelling Romeo is op Julia & 
Layla op Majnun  in Tripodia te Katwijk. 
Romeo en Majnun zijn twee jongens uit twee wereldberoemde legendes. Beiden zijn op 
zoek naar hun grote liefdes en beide jongens zijn op de vlucht omdat hun liefde hen 
verboden wordt. Hun ideeën en de werelden waar ze vandaan komen verschillen, maar ze 
begrijpen elkaar als geen ander. Romeo strandt met zijn kapotte brommer bij de schuilplaats 
van Majnun. Met gedichten en gitaren brachten zij hun Julia en Layla tot leven. Het was een 
prachtige voorstelling met mooie poëtische taal, grappige voorvallen, waarbij de kinderen 
kennismaakten met twee mooie en belangrijke verhalen uit 2 verschillende culturen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juffen dag groep 4 
Op woensdag 20 maart was er in groep 4 een juffendag omdat juf Rendi en juf Liesbeth hun 
verjaardagen vierden. Het was een fijne dag met een spelletjes circuit, natuurlijk cadeautjes 
en een heuse High limonade. Alle ouders die geholpen hebben, heel erg bedankt en wat zijn 
de juffen enorm verwend…….. 
 

 
 



 
 
Verkeersexamen 
Op donderdag 4 april is het een spannende dag voor de leerlingen van groep 7. Die dag 
wordt in groep 7  het landelijk theoretische verkeersexamen afgenomen. Op donderdag 12 
april volgt dan het praktische examen. . Juf Ingrid heeft de afgelopen periode samen met 

groep 7 al flink geoefend en samen met de kinderen de route 
gelopen. 
Om kinderen en hun ouders te stimuleren meer te oefenen heeft 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) een app geïntroduceerd. Met de app 
is oefenen voor het praktisch Verkeersexamen een stuk 
aantrekkelijker en faciliteert VVN een dialoog tussen ouder en kind. 
Bij het oefenen is een bijzondere rol weggelegd voor de ouders. Het 
doel is dat zij de straat op gaan met hun kinderen. Hoe meer de 
kinderen aan het verkeer deelnemen, hoe meer ervaring en inzicht zij 
opdoen. Een kind uit groep 7 of 8 kijkt met hele andere ogen naar de 

weg dan een volwassene. De app geeft verschillende tips voor ouders waarop ze moeten 
letten tijdens het oefenen. De app is te downloaden via vvn.nl/vvn-verkeersexamen en via 
de appstores van Apple (iOs/iPad/iPhone/iPod) en Google (Android). 
 

Musical Soldaat van Oranje 
Op woensdag 10 april gaat groep 8 ’s middags naar de musical van Soldaat van Oranje. Wij 
kregen de mogelijkheid om deze voorstelling tegen gereduceerd tarief aan te bieden en in 
het kader van het geschiedenis project over de tweede wereldoorlog leek het ons een mooie 
gelegenheid om met elkaar deze voorstelling bij te wonen.  
 

Koningsspelen 

Op vrijdag 12 april doen we mee met de zgn. koningsspelen. 
De verschillende groepen hebben verschillende activiteiten op het 
plein. U krijgt hierover nadere informatie. 
 
De sportdag voor de groepen 5 t/m 8 vindt dit jaar plaats op vrijdag 
17 mei.  De groepen 0 t/m 4 zijn, indien de sportdag doorgaat die 
dag vrij. De week voor de sportdag krijgt u nadere informatie. 

 
Eindtoets Route 8 
Op maandag 15 april zal in groep 8 de Route 8 eindtoets worden afgenomen. Inmiddels zijn 
alle leerlingen aangemeld voor het Voortgezet Onderwijs.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Avondvierdaagse 
Het duurt nog wel even, maar in de week 
van 13 t/m 17 mei vindt in Katwijk aan de 
Rijn de jaarlijkse avondvierdaagse plaats. 
Omdat dit een week na de vakantie is 
krijgt u in de week van 15 april een 
inschrijfformulier waarop u kunt 
aangeven of u mee wilt lopen. De school 
loopt op maandag 13 mei, dinsdag 14 mei 
donderdag 16 mei en vrijdag 17 mei. 

 

 
 
Kleuters 
 Volgend cursusjaar gaan we bij de kleuters werken met 2 gecombineerde groepen 1/2.  De 
komende  weken zullen we gebruiken om allerlei zaken te regelen. We zullen u daar z.s.m. 
over informeren. 
 

Deelname gehooronderzoek kleuters 
Wij zijn benaderd door dr. De Laat van het LUMC met de vraag of wij willen meewerken aan een gehoor 
onderzoek. Dit betekent dat medewerkers van dr. De Laat bij 25 kinderen van de leeftijd 4 t/m 6 jaar een 
speciale gehoortest zullen afnemen (hier op school) voor een wetenschappelijk onderzoek. Wellicht moet u als 
ouder een korte vragenlijst invullen. Wanneer er aanleiding toe is, omdat er “iets” geconstateerd wordt zal er 
contact met u opgenomen worden voor een vervolg. Wanneer u bereid bent om hier aan mee te doen dan 
moet u een schriftelijke verklaring ondertekenen. U hoort hier meer van. 
 

Pasen 
Op donderdag 19 april vieren wij het Paasfeest op school. ‘s Morgen zijn er paasvieringen voor de onder- en 
bovenbouw en tussen de middag is er een Paasmaaltijd. Wij zullen u hier nader over informeren. 
 

Godsdienst 
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. 
Het thema dat we daarbij volgen is: Pak mijn hand. Het zijn woorden 
die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik 
je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, 
dan breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een 
uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier 
zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken 
als een vraag. Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand, laat me 
niet alleen. 
 
In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn hand’ op die beide 
manieren zou kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk hebben. 
Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook hoe 
Jezus zelf het moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem naar het leven staan, uiteindelijk wordt 
hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel gebeden tot zijn Vader: 
‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’ Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. Jezus 
staat op uit de dood. 
 



Week 14 ■ 01/04 - 05/04  thema:  Ik vecht voor jou 
Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27 
Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven 
helpen als je zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur 
zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent. 
 
Week 15 ■ 08/04 - 12/04   
thema: Is dit de koning? 
Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37 
Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen 
en uitgelachen. Is dat nou een koning? Uiteindelijk 
sterft Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. 
Moet het verhaal dan zo aflopen? 
 
Week 16 ■ 15/04 - 19/04  thema:  Jezus leeft! 
Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23 
Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus 
leeft! 
 
 

Schoolkalender 
Ook volgend cursusjaar   willen we weer een 
mooie schoolkalender meegeven aan alle 
kinderen en voor alle ouders. Dit is alleen maar 
mogelijk dankzij de sponsoring van de 
bedrijven die onder elk blad staan. Voor het 
komende jaar kunnen we nog enkele sponsors 
gebruiken. De kosten bedragen € 75,- voor 1 
pagina. Wanneer u met uw bedrijf wilt 
sponsoren kunt u contact opnemen met mevr. 
Zandbergen van de ouderraad. Haar mailadres 
is:  mariellazandbergen@hotmail.com 

Betalingen 
Heel veel ouders hebben de ouderbijdrage en de schoolreisjes al betaald. Wanneer u dit nog 
niet gedaan heeft, vragen we u dit z.s.m. te doen omdat bussen en bestemmingen er van te 
voren van betaald moeten worden. De ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald 
hebben, hebben deze week een schrijven ontvangen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor 
allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelengelden kunnen worden betaald.  

Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals: Sint, Kerst, 
paasmaaltijd, eindfeest, kinderboekenweek etc.  
De volgende bedragen gelden voor dit cursusjaar:   € 32,- voor het eerste kind per gezin  
voor 2 kinderen € 57,50 en voor 3 kinderen €  82,50. 
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101  
o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.  
Ook het geld voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt u al overmaken naar 
bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind en de groep.  

mailto:mariellazandbergen@hotmail.com


De kosten bedragen: 
groep 0 en 1 € 10,-   (zij gaan naar een bestemming in de buurt) 
groep 2 en 3 € 25,-     zij gaan naar Blijdorp Rotterdam 
groep 4 en 5 € 24,-  zij gaan naar Plaswijck Rotterdam                         
groep 6 en 7 € 16,-      zij  gaan naar Duinrell 
groep 8 € 105,-.   zij gaan op kamp in Otterloo 

Stemperiode Nederlandse kinderjury begonnen 

Wat is het beste boek van vorig jaar? Alle kinderen tussen de 
6 en 12 jaar mogen dat samen bepalen. Het boek dat de 
meeste stemmen krijgt, wint de Kinderjuryprijs. 

Meedoen? Zoek en lees boeken uit 2018/2019. Veel van die 
boeken zijn te vinden in de school bibliotheek. Bedenk dan 
wat de drie beste zijn en stem op die boeken! De 

stemperiode duurt van 9 maart t/m 20 april 2019. Op de website van de Kinderjury kunnen 
kinderen een top 3 samenstellen. Alle kinderboeken die in 2018 zijn verschenen doen mee 
aan de Kinderjury 2018. Om het kiezen iets makkelijker te maken zijn er twee lijsten met 
honderd titels per leeftijdsgroep op de site te vinden. 

Op school tijdens het BAVI lezen kunnen de kinderen de boeken ook lezen, want wij hebben 
de afgelopen maand veel van de boeken aangeschaft! Ook in de bibliotheek zijn veel boeken 
beschikbaar, veel leesplezier. 

Geef een prentenboek cadeau 

 

De leesbevorderingscampagne Geef een 
prentenboek cadeau heeft als missie om 
alle kinderen in Nederland en Vlaanderen 
te laten opgroeien tussen de mooiste 
boeken uit de jeugdliteratuur. 
Boekhandels en diverse landelijke 
organisaties bundelen hun krachten om 
elk jaar een jeugd- en een 
prentenboekklassieker op een 
toegankelijke manier beschikbaar te 
maken.  

Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven! Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te 
koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te 
leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die, om 
wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. Het prentenboek van 2019 is Kikker is Kikker 
van Max Velthuijs.‘Kikker is Kikker is een oer-Hollands prentenboek van onze grootste 
illustrator en schrijver Max Velthuijs, met een waardevol thema: je bent mooi zoals je bent. 
Een prentenboek dat op de nachtkastjes van alle kinderen thuishoort!’ 


