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De lente lonkt, de aarde pronkt 
Stil volg ik al haar kleuren 
Ik ruik de eerste geuren 
Van een vernieuwd begin 

  
De eerste takken worden groen  

En daar, in ´t kleine bosplantsoen 
Waar ´t eerst nog grauw en grijzig was 

Tjilpt nu tussen het jonge gras 
Een kleine lentebode 

Zacht stijgt haar hemelode 
Tot aan de Horizon 

  
En ik, ik voel me vrij, want ´k weet 

Dat Hij, die alles heeft gemaakt 
Die mij zo teer heeft aangeraakt 

Volbrengt wat Hij begon 

 

Maart/April 
Lied van de maand maart: Psalm 121:1 Ik sla 
mijn ogen open en zie. 
22 mrt Oudermail 

25 mrt Regiegroep Ouderbetrokkenheid 

27 mrt Open inloop 

29 mrt Hart voor school (groep 6) 

29 mrt Berghjournaal 

3 april Excursie Grebbeline (groep 8) 

10 april Open inloop 

10 april Koffieochtend 

12 april Hart voor school (groep 6/7) 

12 april Berghjournaal 

15 april MR-vergadering 

16 en 
17 april 

IEP-toets groep 8 
 

 

 

  

19 t/m 22 maart 2019 

Word je daar blij van? 

Jezus doet dingen die mensen blij maken. En toch voelt niet iedereen die 

blijheid. Mensen begrijpen het niet en worden boos. Pasen komst steeds 

dichterbbij. Deze week voelen we die dreiging. 

De kinderen ontdekken waar ze blij van worden. Ze horen de blijdschap in de 

verhalen en voelen tegelijk iets van de boosheid en het onbegrip.  

 

25 t/m 29 maart 2019 

Moet het echt? 

Jezus wast de voeten van de leerlingen. Hij laat zien hoe het ook kan en 

misschien wel hoort. Hij wijst Judas aan als de vriend die hem zal verraden. 

Daarmee begint het paasverhaal.  

De kinderen ervaren dat het paasverhaal dichtbijkomt door de dingen die Jezus 

zegt en laat zien. 

 

Kind op Maandag 

 



 

Maandag ontvingen wij het blije bericht dat 

Pauline Schraven bevallen is! De nieuwe 

wereldburger heet Cato en is het zusje van Fien. 

Cato heeft een goede start gehad en ook met 

Pauline gaat het goed.  

Op deze plek feliciteren we haar en haar gezin met 

deze gezinsuitbreiding en wensen we hen allen 

uiteraard veel geluk met z’n vieren toe! 

Mocht u het leuk vinden om een kaartje aan 

Pauline te sturen, kunt u deze inleveren bij de 

leerkracht van uw zoon/dochter. Wij zorgen dan 

dat dit op de juiste plek terecht komt!   

 

 
 

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. 

 

 

  

Vanuit het team 

 

  

Pasen 
 



 

Afgelopen woensdag was de koffieochtend waarin er een heel aantal ouders hebben geholpen met 

brainstormen voor het nieuwe schoolplein. Erg fijn dat jullie er waren, bedankt! Er zijn veel ideeën 

en aandachtspunten genoemd. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat we goed naar schaduwplekken 

kijken en de plaats waar de kinderen nu hockeyen op het plein.  

Juf Marjolijn (leerkracht in opleiding) gaat het onderzoek naar de wensen van de leerlingen en 

leerkrachten de komende paar weken voortzetten. Mocht u nog ideeën of aandachtspunten hebben, 

dan kunt u haar mailen op: marjolijn.klarenbeek@pcogv.nl  

 

 
 

 

Van den Bergh 3e bij de 

schoolzwemkampioenschappen! 

Op 2 maart hebben 2 teams van school 

mee gedaan aan de 

schoolzwemkampioenschappen in 

Barneveld. Onder begeleiding van 

Gradda Vermeer en Helma Koot hebben 

beide teams heel goed hun best gedaan. 

Met 2 keer een estafette met het gehele 

team en voor iedereen 2 individuele 

afstanden, heeft team 2 een nette 9e 

plaats behaald en team 1 is als 3e 

geëindigd! Met deze mooie 3e plaats 

mag team 1 deelnemen aan de regionale 

schoolzwemkampioenschappen op 

zaterdag 18 mei in het Optisport 

Zwembad Doelum in Renkum van 12 – 

15 uur. Wordt vervolgd!   

  

  

Koffieochtend 

 

  

Schoolzwemkampioenschappen 
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Het schoolkorfbaltoernooi komt er weer aan. Dit jaar zal 

het toernooi gehouden worden op 13, 15 en 17 mei.  

In groep 3 en 4 zitten er minimaal 4 kinderen in een 

team (2 jongens en 2 meisjes) en in groep 5 t/m 8 

zitten er minimaal 8 kinderen (4 jongens en 4 meisjes) 

in een team.  

Als uw zoon of dochter mee wilt doen kan hij/zij zich 

opgeven bij de groepsleerkracht. Dit kan tot vrijdag 22 

maart 2019.  

 

 

Van de Bibliotheek kregen we het bericht dat er boeken te laat worden ingeleverd, 

maar dat er ook veel boeken vermist worden. Deze boeken kunnen door de 

school zwerven, thuis liggen of verdwenen zijn. De vermiste boeken worden 

in rekening gebracht. 

Aan u de vraag of u wilt kijken of er nog bibliotheekboeken thuis liggen. Wilt 

u deze dan voor 31 maart inleveren op school? Fijn als u daarbij helpt!  

 

 
 Een foto impressie van het vorige thema “Vogels 

in de winter”. De kinderen zijn druk bezig 

geweest met het maken van een vetbolletje, een 

pindasnoer, een boterhamkorf en een 

mezenpot. Maar natuurlijk werd er ook 

gespeeld en gebakken.

 

 

 

 

 

 

  

Korfbal 

 

  

Bibliotheekboeken 

 

   

Vanuit de BSO 

 


