
‘Grenzeloos geloof in jou’ 

Nieuwsbrief   17 juni 2021 

Kijk ook eens naar boven 

Vorige week tijdens de wegwerkzaamheden brak 

de kabel. Opeens was het stil: geen internet, geen 

telefoon. 

Het was schakelen. Maar schakelen kunnen we. 

Dat hebben we het afgelopen jaar wel geleerd. 

Het mooie van deze week was voor mij dat ik op 

een andere manier contact had. Meer tijd voor 

het gesprek. 

Daarnaast keek ik regelmatig naar boven, naar 

het plafond. Daar brandde dat lampje van ons 

WiFi-punt maar rood en hoopte ik dat het geel 

zou worden; dat er weer verbinding was. 

‘Kijk ook eens naar boven.’ Ik geloof dat dit voor 

heel het leven geldt. Dat we elke keer in contact 

mogen staan met onze Hemelse Vader. Er is een 

God die van mij houdt, die van ons houdt. Die 

kabel, dat lijntje wordt nooit doorgesneden. 

Met alle dankbare punten, met onze lofprijzing 

en met alle zorg kunnen we bij Hem terecht. 

Kijk ook eens naar boven! 

Erna Luiten, directeur 

Agenda   week 25 

Lied van de  

week 

Mattheus 19:14  (groep 5-8) 

Zondag 

20 juni 

Vaderdag 
Boaz, 8 jaar (groep 4) 
Remi, 9 jaar (groep 5) 

Maandag          

21 juni 

 
 

Juf Nel, 63 jaar 

Dinsdag 

22 juni 

 

Woensdag 

23 juni 

 
 

Juf Christine, 50 jaar 

Donderdag 

24 juni 

 
Roos, 5 jaar (groep 1-2b) 

Zoë, 9 jaar (groep 5) 

Vrijdag 

25 juni 

 
 

Kayleigh, 8 jaar (groep 4) 

Zaterdag 

26 juni 

 

In het onderwijs willen wij kinderen laten kijken. Wat ontdek je, wat zie je? Kijken doe je met je ogen, 

zien doe je met je ziel. Op school mogen wij de horizon van kinderen verbreden. Achter elke horizon 

ligt weer een nieuwe horizon. 

Agenda   week 26 

Lied van de  

week 

Als een hert dat verlangt naar water—

OTH 268 (Lord, I lift your name)  

(groep 3-8) 

Zondag 

27 juni 

 

Maandag          

28 juni 

Formatiebrief volgend schooljaar wordt 
gedeeld. 

Dinsdag 

29 juni 

 

Woensdag 

30 juni 

 

Donderdag 

1 juli 

 
 

Tess, 7 jaar (groep 3a) 

Vrijdag 

2 juli 

 

Zaterdag 

3 juli 
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Projectmatig onderwijs 

Heeft uw kind al verteld over het huidige pro-

ject? Dit keer staat het verzorgen van dieren 

centraal. 

In groep 1-2 is een dierenarts geweest om te 

vertellen over zijn werk. Een hele openbaring 

voor de kinderen dat een dierenarts ook dieren 

beter maakt. Het blijkt dat kinderen vooral de 

dierenarts kennen als hun huisdier wordt inge-

slapen… 

In groep 3-4 is er gezocht naar slootdiertjes en 

dat onder begeleiding van groep 7 en 8. 

Daarnaast waren er veel dieren op het plein en 

vertelden ouders of grootouders over het ver-

zorgen van hun schapen, pony, hond, hamster. 

In groep 5-6 wordt er gewerkt aan een terrari-

um en een insectenzuiger. Hoe kan je deze 

kleine dieren goed bekijken en verzorgen? 

In groep 7 is er een broedmachine en gisteren 

kwamen de eieren uit. Prachtig dat kinderen dit 

van dichtbij mee kunnen maken. 

Daarnaast zijn kinderen bezig om hun spreek-

beurt voor te bereiden. 

Onderwijs leeft, kinderen zijn enthousiast, be-

leven het project. 

Wat een meerwaarde om kennis te verbinden 

met onderzoek en eigen ervaring. 

Personeel - ziekte 

Op dit moment is juf Marijke (groep 7) ziek. Zij 

heeft last van zeer hoge koorts waarvan de oor-

zaak niet duidelijk is. Vorige week is zij opgeno-

men in het ziekenhuis. 

We hopen en bidden dat er duidelijkheid mag 

komen over de oorzaak en juf Marijke snel mag 

herstellen. Wilt u meebidden voor herstel? 

Gelukkig is juf Wilma bereid gevonden om extra 

te werken. Daarnaast zal juf Danielle groten-

deels het schooljaar afronden in groep 3b waar-

door juf Anita naar groep 7 zal gaan. Hiermee 

hebben we de vervanging grotendeels opgelost. 

Volgend schooljaar 

Op maandag 28 juni hopen we de formatiebrief 

te delen. In deze nieuwsbrief geven we alvast 

een doorkijkje naar volgend jaar. 

Groep 1-2 

Vanwege het aantal leerlingen zullen we vol-

gend jaar starten met twee kleutergroepen. De-

ze groepen zullen gedurende het schooljaar 

groeien naar zo’n 25 leerlingen. 

Groep 3 en 4 

Vanwege de fusie ontvangen we vanuit de over-

heid extra geld. Dit geld ontvangen we tussen 

2018-2024. Hierdoor kunnen we voor volgend 

schooljaar twee kleine groepen drie en twee 

kleine groepen vier vormen. Op dit moment ma-

ken de leerkrachten van groep 1-2 de groeps-

verdeling voor de twee groepen 3 en voor 1-2. 

Groep 5 t/m 8 

We blijven volgend jaar enkele groepen 5 t/m 8 

houden. 

Ingezonden 

Als bijlage vindt u een flyer van de bibliotheek 

over het gratis lid worden van de bieb voor uw 

kind(eren). 

Mad Science 

Er staat de Horizon 

een avontuur te 

wachten. Omdat het 

nog lastig is om een 

uitstapje buiten de 

deur te doen, halen 

wij het avontuur bij 

ons naar binnen! 

Dinsdag 6 juli komt 

er een belangrijke 

groep professoren. De 10 professoren van Mad 

Science! komen een dag lang op school, om de 

school op z’n kop te zetten rond wetenschap en 

techniek. We gaan bakken met smurrie, ra-

ketten lanceren, haren laten ontploffen en nog 

vele andere soorten proefjes en science-

activiteiten.  

Wees voorbereid op kinderen, die niet kunnen 

ophouden met vertellen over wat ze beleefd 

hebben! Wilt u wel denken aan kleding die vies 

mag worden? 

Groet, meester Wouter en Mad Science! 

Doorschuifmorgen 

Woensdag 14 juli is er een doorschuifmoment. 

Kinderen mogen alvast een kijkje nemen in hun 

nieuwe lokaal en bij hun nieuwe leerkracht. Kin-

deren die volgend schooljaar beginnen, worden 

ook uitgenodigd. 

Het doorschuifmoment is van 10.30 - 12.30 

uur. 



Verkeerssituatie 

Er wordt nog hard gewerkt aan de straten in het 

dorp en ligt er veel op z’n kop. Daarnaast is de 

Van Noortstraat, bij het hofje, weer goed te berei-

ken. Er zit vooruitgang in! 

Omdat de achteringang nu goed te bereiken is, is 

het niet langer noodzakelijk om de groepen 1-2 

aan twee kanten naar buiten te laten gaan. 

Vanaf maandag gaan alle kleuters weer bij de 

hoofdingang naar buiten. 

De kleuters mogen nog wel gebruik maken van 

de hoofdingang aan het begin van de schooldag 

tussen 8.20 uur en 8.30 uur. 


