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Beste ouders, 
Afgelopen woensdag hebben we in de hal aandacht geschonken aan de biddag. De kinderen 
hebben mooi gezongen en we hebben het gehad over delen. Altijd weer wonderlijk hoe 
kinderen daar eerlijk en spontaan op reageren. Het delen van complimenten, van de aarde, 
van gezelligheid, het zijn dingen die je niet vast kunt pakken, maar ze zijn wel tastbaar. En 
van die dingen is er genoeg voor iedereen!! 
In de groepen zijn we de komende tijd met de Bijbelverhalen op weg naar Pasen. Ben je rijk 
als je veel bezit of als je veel kunt geven.  

 
1. Nieuws uit de groepen 

Een aantal keren heeft u de nieuwsbrief uit de groepen ontvangen. Als u er op wilt reageren 
of u heeft ideeën, wilt u dan contact opnemen met juf Mariëlle. 
 

2. Verkeersproblematiek 
Vooral op de woensdagen dat het regent is het behoorlijk vol en druk met auto’s voor de 
school. Dat zijn de auto’s van ouders die hun kind(eren) komen ophalen en het normale 
verkeer dat tussen de middag altijd wat toeneemt. Dat leidt nogal eens tot opstoppingen en 
gevaarlijke situaties. 
Deze week is ‘Huize Bloem’ weer opengegaan en we hebben vorig jaar gemerkt wat het 
gevolg was van het parkeren van de gasten die er kwamen. Dus zal ook op andere dagen de 
drukte toenemen. De schuine strepen die parkeervakken zouden kunnen creeëren moeten 
we zelf aanbrengen. De Gemeente doet dat niet. We zullen kijken of we het met de 
projectgroep op een zaterdag kunnen aanbrengen. (Misschien wilt één van u het wel doen?) 
Maar dat is er morgen dus niet… 
Op de woensdagen ontstaan op dit moment de grootste knelpunten en we willen u vragen 
de situatie op deze dag extra in de gaten te houden. 
 
Wij hebben de volgende ideeën om de veiligheid rond de en naar de school te vergroten en 
we gaan graag met u in gesprek om naar nog meer of andere mogelijkheden te kijken: 



 Af en toe zal de wijkagent langs komen om te kijken of u de weg, tijdens het 
parkeren, niet op één of andere manier blokkeert of dat het overige verkeer 
gevaarlijke situaties veroorzaakt. 

 We kunnen niet allemaal bij het hek de kinderen ophalen of op de parkeerplaats 
naast de school parkeren of langs de weg richting de spoorwegovergang staan. 
Misschien kunt u afspreken met uw kind waar u gaat staan wachten of de auto 
verderop parkeren en bij school ophalen? Bij de bakker of iets verder richting “het 
centrum” van Lieren? Daar is plaats zat en zeker bij slecht weer kan dit een oplossing 
zijn. Is alleen 100 meter lopen…  

 Fietsen? Soms is het de afstand die een auto noodzakelijk maakt. Aan de andere kant 
komen er kinderen met hun ouders op de fiets die in de Maten dan wel Ugchelen 
wonen… Gaat het sneller met de auto? Als je bij school 4 minuten vast staat, zijn de 
kinderen die in Beekbergen wonen en met de fiets gaan, eerder thuis… 

 We zijn aan het nadenken over een beloningssysteem voor fietsers om ouders en 
kinderen meer op de fiets te laten komen.  

 We gaan nogmaals met de wijkagent om de tafel zitten om het over de veiligheid van 
de route van en naar Beekbergen te hebben. 

 Mochten een aantal ouders reageren en er verder over willen praten en/of 
meedenken, dan organiseren we er een soort extra ouderpanel over. Dat kan 
bijvoorbeeld tijdens de koffie ’s morgens of op een ander moment. 

 
3. Warme truiendag 

Op die vrijdag hebben we 32 m3 gas bespaard. Dat is 32000 liter gas. Best veel!! We gaan 
kijken hoe we daar in de toekomst mee om kunnen gaan. Qua duurzaamheid zijn we geen 
optimale school. Enkel glas en stalen kozijnen maken het verbruik hoog. Maar als we met 2o 
lager al zoveel uitsparen, dan zijn er misschien mogelijkheden. Want als je die 32 x 5 gaat 
doen en nog eens x 10 vanwege winterkou, dan bespaar je aardig wat…. 
 

4. Gezelligheidsavond 17 maart 
De voorbereidingen zijn al in volle gang, maar misschien zegt u: Gezelligheidsavond, wat is 
dat? In het kort: Het is een soort Fancy Fair. In elk lokaal van de school is iets te doen, 
waarbij kinderen pijzen kunnen winnen, knutselen, etc. De avond wordt afgesloten met een 
grote verloting! Het geld is voor een gedeelte voor de school en voor Haarwensen.nl. 
 

5. 2e Rapport 
In de week na ontvangst van het 2e rapport vinden de gesprekken daarover met u en de 
kinderen weer plaats. We gaan de planning weer via Digiduif doen en hopen van de 
knelpunten van de vorige keer te hebben geleerd. Mocht het onverhoopt ergens mis gaan, 
dan horen we dat graag. 
 

6. Vacature Ouderraad 
Zie bijlage. 
 

7. Schooltuin, schoolplein 
We zijn met winterstop! Maar juf Marieke en oma Janny zijn al weer present. 
 
 



8. Kind op maandag 
De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 10: Thema “Is dat nou veel?” Lucas 8:40-56, 9:10-27 
Week 11: Thema “Jij bent veel waard” Lucas 9:28-36, 10:25-42 
Week 12: Thema “Wat een rijkdom!” Lucas 11:1-3, 12:22-34, 14:15-24 
Week 13: Thema “Dat raak je niet kwijt” Lucas 15:1-32, 16:19-31 
Week 14: Thema “Waar word je rijk van?” Lucas 18-9-14, 19:28-48 
 

9. Jarigen in maart 
12 maart Boaz    (gr 1) 
16 maart Rachel Rehorst  (gr 8) 
20 maart Vera Buitenhuis  (gr 6) 
24 maart Tom Wijnbergen  (gr 8) 
28 maart Jurre Hendriks   (gr 3) 
29 maart Lieke Stufken   (gr 4) 
31 maart Britt Neuteboom  (gr 5) 
 

10. Agenda 
 

13-03 Groep 1/2 vrij 

15-03 Studiedag. Alle kinderen vrij! 

17-03 Gezelligheidsavond 19.00-21.00 
uur 

22-03 Op deze dag of op 29-03 wordt 
het Apeldoornse voetbaltoernooi 
gehouden. 

24-03 2e rapport 

27-03 Groep 1/2 vrij 
Start: Week van de 
rapportgesprekken 

28-03 Meester Martin afwezig 

05-04 Open dag 

06-04 Werkmiddag team. Alle kinderen 
’s middags vrij! 

 
Met vriendelijke groet,   
Namens het team,  
Martin Kooijmans 


