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Kind op Maandag
5 t/m 9 april: Naar huis
De mensen van Israël hebben lang in een ver land gewoond. Maar na een hele
tijd mogen ze terug! Als ze terugkomen in hun land, zie ze dat de stad
Jeruzalem een puinhoop is. Ze gaan aan de slag om de stad weer op te
bouwen.
12 t/m 16 april: Mag ik bouwen?
Als je een huis wilt bouwen, dan kun je niet zomaar beginnen. Dat in nu zo en in
de tijd van de verhalen van deze week ook. De Judeeërs staan voor een tempel
die maar half af is. Ze vragen zich af of ze verder mogen bouwen.
19 t/m 23 april: Steen voor steen
In deze lesweek staan we stil bij het thema: “Volharding”. In de verhalen van
Nehemia lezen we hoe de stad herbouwd moet worden. Dat valt nog niet mee.
Het vraagt moed en doorzettingsvermogen.

Pasen
Het is lente en in de school is dit goed te zien. De kinderen maken mooie knutselwerkjes van
bloemen, waarmee de school is versierd.
Graag hadden we dit mooie gezicht met u willen delen, maar helaas is dit nog niet mogelijk.
Vandaag is in de klassen de Paasviering gehouden. De kinderen hebben samen liedjes gezongen en
geluisterd naar het mooie en bijzondere Paasverhaal.
Dit weekend is het Pasen, het feest van nieuw leven en vertrouwen. Het onderstaande lied
verwoordt dat mooi.
Samen op weg naar Pasen.
Samen op weg de toekomst tegemoet.
Samen op weg naar Pasen.
Samen op weg en weten; het komt goed.
Samen op weg naar Pasen.
Vertel ons dat dat kan en dat dat mag.
Samen op weg naar Pasen.
En leven in Gods liefde, elke dag!
We wensen u mooie en gezegende Paasdagen toe!

Personeel
In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat juf Klarie van der Steen 4 dagen van de week het
zwangerschapsverlof van juf Marloes op zal vullen.
We zijn blij te kunnen melden dat ook voor de andere dag invulling is gevonden. Hierover hebben de
ouders van groep 3 eerder deze week informatie ontvangen.
Op de woensdagen zal juf Annemarijn Hols de lessen gaan verzorgen. Hierdoor zal juf Klarie
wisselen van werkdagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).
De juffen zullen zich spoedig in een aparte mail voorstellen aan de ouders van groep 3.
We wensen juf Annemarijn veel plezier toe bij ons op school!
Positief nieuws voor groep 6! Juf Helma heeft inmiddels haar eerste vaccinatie gekregen en
verwacht over 3 weken haar volgende te krijgen. Dat betekent dat zij na de meivakantie haar
lesgevende taken in groep 6 kan hervatten.
Wij zijn ontzettend blij voor haar en groep 6 dat dit weer mogelijk wordt. Tot de meivakantie hopen
we voor alle dagen invulling te kunnen geven op de maandag en dinsdag. Mocht dit onverhoopt niet
lukken, worden de ouders van groep 6 op de hoogte gehouden.

Corona
Met regelmaat ontvangen wij voor schooltijd vragen over het coronabeleid. Gelukkig maar!
U overweegt zorgvuldig of uw kind wel of niet naar school kan. Doordat u dat doet, houdt u ook de
gezondheid van klasgenoten en leerkrachten in de gaten.
Soms is het voor ons op school niet eenvoudig de regelgeving te overwegen. Dan is het nodig de
bijgevoegde beslisboom te raadplegen.

Vanuit de verschillende oudercontacten blijkt dat het handig is, als u hierin mee kunt kijken. Daarom
delen we de beslisboom in de bijlage.
In de tussentijd horen we van steeds meer ouders dat hun kind ook getest is.
We vinden het prettig dat u ons zo open de terugkoppeling hiervan geeft.
Wist u dat er deze weken speciale kinder-testraten zijn, die een
kindvriendelijke aanpak bieden? De positieve ervaringen hiermee van
meerdere mede-ouders, helpen misschien om toch ook voor uw kind dit
stapje te maken.
Uiteraard bent u vrij om te kiezen of u uw kind wilt laten testen.
Met alle genomen maatregelen hopen we het virus buiten de schooldeuren te houden, zodat we uw
kind het onderwijs kunnen bieden dat hij/zij verdient.
Blijf ons gerust bellen met uw vragen!

Nieuw schoolplein
Het is u vast niet ontgaan! Inmiddels is het nieuwe schoolplein
volledig opgeleverd. De afgelopen weken hebben de kinderen
uitgebreid kunnen genieten van het nieuwe schoolplein.
De speeltoestellen zijn veelvuldig getest en worden elke dag flink
bezet.
We willen het plein nu officieel “openen”. We zijn voornemens dit
op 13 april te doen. Op deze dag is het nationale buitenlesdag.
Zo kunnen we op een creatieve wijze ons schoolplein feestelijk in
gebruik nemen. Er zullen (mits het weer het toestaat) buiten
lessen gevolgd kunnen worden en beweegactiviteiten worden
gedaan. Met de leerlingenraad en leerkrachten wordt nog gekeken
naar de specifieke invulling, zodat we het mooiste schoolplein in
Voorthuizen aan iedereen kunnen laten zien.

Be Active
In de bijlage een poster van de BE Active Spelbus welke van 6 april -16 juni weer open is.

Schoolactiviteiten
Lied van de maand april: 23b De heer is mijn Herder
Klik hier om het lied te luisteren.
2 april
6 april
8 april
9 april
12 april

Goede vrijdag; alle kinderen vrij
Rapportgesprekken
MR-vergadering
Rapportgesprekken
Open inloop groep 1-2
Groep 5 naar Muiderslot

14 april

16 april
20 april
21 april

23 april
26
27
28
29
30

april
april
april
april
april

3 t/m 14 mei

Open inloop groep 3-8
Groep 4 naar Pluimveemuseum
Groep 7 naar Kamp Amersfoort
Hart voor school, groep 6
Oudermail
IEP-toets groep 8
IEP-toets groep 8
Groep 1-2 naar Kinderboerderij de
Glind
Berghjournaal
Koningsspelen
Facultatieve gesprekken
Koningsdag
Open inloop groep 3-8
Facultatieve gesprekken
Open inloop groep 1-2
Speelgoedochtend groep 1-2
Meivakantie

