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April 
Lied van de maand april: Lied 659; Kondig het 
jubelend aan. 
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 

18 april Paasviering 

18 april Oudermail 

19 april Goede Vrijdag 

19 april 
t/m 3 mei 

Meivakantie 
 

 

 

  

1 t/m 5 april 2019 

Ik vecht voor jou 

Wat moet je doen als je vriend in gevaar is? Terugvechten, denkt Petrus. Maar dat 

is niet wat Jezus wil! Durft Petrus te blijven volhouden dat hij bij Jezus hoort?  

De kinderen ontdekken wat het betekent om een echte vriend te zijn.  

 

8 t/m 12 april 2019 

Is dat een koning? 

Daar staat Jezus. De mensen hebben hem een stekelkroon opgezet en 

lachen hem uit. Is dat nu een koning? Wat komt er van Gods belofte nog 

terecht?  

De kinderen ontdekken dat het leven soms pijn doet, maar dat God zich 

aan zijn belofte houdt. 

 

 

 

Kind op Maandag 
 



 

Afgelopen dinsdag hadden we bezoek van drie collega’s van Kindcentrum Koningin Juliana uit 

Woudenberg. In het kader van de interne audits die de Stichting Gelderse Vallei, waartoe onze 

school behoort, uitvoert, kwamen zij onze school bekijken.  

Er zijn in diverse groepen klassenbezoeken afgelegd, er is met de leerlingenraad gesproken en 

daarnaast met de directie en de intern begeleiders van de school. Doel van deze audit was het 

kijken naar het didactisch handelen op onze school.  

Uiteraard zijn we benieuwd naar het verslag van het auditteam en kijken we uit naar de 

terugkoppeling hiervan. U leest hier meer over in het volgende Berghjournaal! 

Donderdag hebben Petra v.d. Brand, juf Ineke (leerkracht groep 7) en Mirthe Top op hun beurt een 

auditbezoek afgelegd op Kindcentrum Juliana in Woudenberg.  

 

 

Donderdag 18 april vieren we op school het Paasfeest.     
We leven met de kinderen in de veertigdagen tijd hier 

naartoe. 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. 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. 

We praten hier met elkaar veel over. Waar ben je bang voor? Hoe kan je een ander helpen, de hand 

bieden? De kinderen van groep 1 t/m 4 en de kinderen van groep 5 t/m 8 zullen samen het 

Paasfeest vieren. We hebben al veel liedjes hiervoor geoefend, we zullen de Paaskaars aansteken 

en we horen het verhaal over de opstanding van Jezus. 

Tussen de middag zullen we met onze eigen groep lunchen. Als iedereen wat meeneemt, is er 

genoeg! Vanaf 8 april zal er een lijst bij iedere groep hangen, zodat iedereen kan intekenen om 

iets mee te nemen. We hopen op een mooie dag. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interne audit 

 

  

Paasviering en lunch 

 



 

Wij hebben het verzoek ontvangen om te kijken naar de planning van de CITO-toetsen en de 

planning van de Avond4daagse. Hierbij willen wij u laten weten dat de CITO-toetsen binnen 

vastgestelde weken moeten plaatsvinden. Hierin zit geen ruimte om te schuiven. Op de vaststelling 

van de datum voor de Avond4daagse hebben wij als school geen invloed. Het kan dus zijn dat dit 

samenvalt. Met dit in uw achterhoofd, kunt u dus alvast rekening houden met een eventuele 

deelname aan de Avond4daagse.  

 

 

We hebben op school een prachtige bibliotheek met heel veel boeken. Veel 

boeken zijn ons eigendom. Verder hebben we een collectie boeken die we 

lenen van de bieb. Twee keer per half jaar mogen we deze geleende boeken 

omwisselen.  

Nu blijken er heel veel boeken al heel lang uitgeleend te zijn (soms wel 

langer dan een jaar). Daarom gaan we 10 april alle boeken thuis en op 

school inleveren. Boeken die dan nog niet terecht zijn, zullen beboet 

worden. Dat hebben we natuurlijk liever niet. Helpt u mee om alle boeken 

weer op school te krijgen? Alvast bedankt!  

 

 

Maart was de muziekmaand. Het thema was 

‘Muziekinstrumenten maken’. Een panfluit, een 

gitaar, een trommel, maar ook een tamboerijn en 

schudkokers; de kinderen waren er maar druk 

mee. Wat waren ze trots op het resultaat. 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

Citoweken en Avond4daagse 

 

  

Bibliotheek 

 

 
 

  

Nieuws vanuit de BSO 

 


