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Beste ouders, 
 
In deze nieuwsbrief staat een ingezonden brief van een ouder. Spontaan geschreven, dropte 
deze op dinsdagavond 18 april in mijn mailbox. Met enige schroom mijnerzijds staat hij erin. 
Het gaat er wat mij betreft om wat wij als cultuur aan en met elkaar uitdragen. Niet dat dat 
altijd goed lukt, maar we willen het wel graag. Het kan bevrijdend werken. En dat gaat niet 
vanzelf. Dat wilde ik graag op die avond met de aanwezigen delen. (En het ouderpanel vond de 

plaatsing een prima idee ;0)) 

 
Bij deze nieuwsbrief zitten een 2-tal bijlagen. Een verslag van het ouderpanel en een 
interessepeiling vanuit de peuteropvang. Mocht u voor de laatste bijlage, in uw omgeving 
wellicht mogelijkheden zien? Ga u gang! 
Het wordt een afwijkende maand deze meimaand. Telkens onderbroken door vrije dagen. 
De woensdag voor Hemelvaart zijn de kinderen ook vrij. Niet zo heel erg natuurlijk… We 
vieren Hemelvaart aan de hand van de Bijbelverhalen. We doen dat met de verhalen van 
Noach en de Regenboog.  
Mijn (kleine) oma zong daar, als ze mij naar bed bracht, met een bevend stemmetje een 
liedje over. 
Hoger dan de blauwe luchten 
En de sterretjes van goud 
Woont een vader in de Hemel 
Die van alle kinderen houdt. 
 
Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij 
Kent hun tranen en hun pijn. 
Ja, voor groten en voor kleinen 
Wil de Heer een helper zijn. 
 
Daarom vragen wij eerbiedig, 
Vouwen onze handen saam: 
Heer die altijd naar ons luister, 
Neem nu ons gebedje aan. 
Amen 



 
 

1. Invalproblematiek 
Op 31 maart moesten we helaas groep 5/6, vanwege de ziekte van juf Marion, naar huis 
sturen. Dat was de 1e keer in 2 jaar en toch is dat voor alle partijen vervelend. Als we dat 
moeten doen, betekent het dat we geen vervanging kunnen krijgen en dat we het ook niet 
intern op kunnen lossen. Dat lukte nog wel bij de ziekte van juf Margreet, maar nu was dat 
geen optie. In principe sturen we een groep alleen naar huis als bovenstaande voor de 
volgende dag niet gaat lukken. Dus u hoort het minimaal een dag van tevoren. Mocht het zo 
zijn dat ’s ochtends één van ons ziek is en er geen vervanging voor handen is en als we het 
intern niet op kunnen lossen, dan gaan we groepen verdelen. Niet ideaal, maar er zit dan 
niets anders op. We zullen u ’s morgens zo snel mogelijk op de hoogte stellen, zodat u het 
aan uw kind kan vertellen. Hopelijk is het niet nodig…. 
 

2. Ingezonden stuk voor de nieuwsbrief  
18 april, herdenking bevrijding Lieren. 
Meester Martin, als gast spreker, vertelt een 
indrukwekkend verhaal over hoe zijn familie de oorlog heeft 
beleefd. Er kwam naar voren hoe toen met mensen om 
werd gegaan, om vervolgens de brug te slaan naar de 
Prinses Juliana school. 
 "Op deze school".... helpen we elkaar, lachen we veel, 
zeggen we sorry, ben je uniek en mag je zijn wie je bent en nog meer mooie woorden. 
Tenslotte sluit Martin af dat hij het iedereen toewenst om "op deze school" te mogen 
vervangen door "in dit land". 
 
Op dat moment voelde ik me trots; trots op de meester van de school en trots op het feit dat 
onze kinderen op deze school mogen en kunnen zitten. 
 
 Wat een mooie woorden meester Martin! 
 
 Groet een trotse moeder. 
 

3. Schoolbezoek RvB 
Op 30 mei brengt dhr. Wim Schotman (lid van de Raad van bestuur van PCBO) ’s morgens 
een bezoek aan de school. Hij schuift dan ook aan aan de koffietafel. 
 

4. Schoolfotograaf 
Op 10 en 11 mei komt Elly Vreugd schoolfoto’s maken. Dit keer zal er een witte achtergrond 
zijn. Spijkergoed en kleurige kleding schijnen het dan goed te doen. Liever geen grote 
teksten of grote prints op de T- shirts. Voor woensdagochtend zoeken we nog een moeder 
die de kinderen van groep 1-3 even kan begeleiden. U kan zich melden bij juf Ria. 
Hieronder volgt het globale schema: 
 
Woensdag  10 mei   
08.15 uur         Broer/zus  
08.30 uur         groep 1-2 Groepsfoto en individuele foto’s 



10.30 uur         groep 5 Individuele foto’s en groepsfoto 

11.15 uur         groep 6 Individuele foto’s en groepsfoto 

12.00 uur         Broer/zus 
 
Donderdag 11 mei: 
08.15 uur Broer/zus 

08.30 uur         Peuters 
09.00 uur groep 3 Individuele foto’s 

09.30 uur         groep 4 Individuele foto’s 

10.30 uur         groep 7 Individuele foto’s 

11.30 uur         groep 8 individuele foto’s 

12.00 uur         Groepsfoto’s 3/4  
13.00 uur Groepsfoto’s 7/8  
13.45 uur Foto groep 8 
14.15 uur Schoolfoto 

  
5. Schoolvakanties 2017-2018 

De MR heeft in haar laatste vergadering ingestemd met het vakantierooster. Het komend 
cursusjaar gaan we het iets anders doen. De werkmiddagen voor het team komen te 
vervallen en de vrije dag voor de kerst- en zomervakantie is nu alleen een middag. (Dat geldt 
alleen voor groep 5-8. Groep 1-4 is ’s middags altijd op vrijdag vrij) 
Gevolg is dat we in mei 2018 2 weken vakantie hebben. We hebben als team geconstateerd 
dat dat voor ons de werkdruk meer verlaagd dan de werkmiddagen. We hopen dat het de 
kinderen en u, ook goed past. 
De vakanties zien er dan als volgt uit (Data van studiedagen en vrije dagen voor groep 1/2 
volgen zo snel mogelijk): 
 
Herfstvakantie 16/10-20/10 
Kerstvakantie  25/12-05/01 
Krokusvakantie 26/02-02/04 
Goede Vrijdag  30/03 
2e Paasdag  02/04 
Meivakantie  27/04-11/05 
2e Pinksterdag  21/05 
Zomervakantie 16/07-24/08 
 

6. Schoolreis 
Op 23 mei gaat groep 1-7 op schoolreis. Groep 1/2 gaat naar Berg en Bos, groep 3/4 gaat 
naar Schateiland in Zeumeren en groep 5-7 gaat naar Hellendoorn. 
We vertrekken rond 9 uur en zijn rond 16.00 uur weer terug. (Groep 1/2 wijkt daarvan af, 
maar daar ontvangt u een bericht over) 
In principe wordt er voor eten en drinken gezorgd, maar er is altijd ruimte voor wat snoep… 
Sommige kinderen kopen graag een souvenir voor max. €5. 
 
 
 
 



 
7. Ouderpanel 

In de bijlage leest u het verslag van de avond. We zullen nog beter op onze planning van mail 
en hulpvragen letten. We begrijpen dat het voor u erg lastig is als we u een paar dagen van 
tevoren overvallen met een hulpvraag… 
 

8. Schooltuin, schoolplein 
Op 13/05, 03/06 en 17/06 gaan we op het schoolplein aan de slag. Wilt u een keer 
meehelpen? Voor koffie met en voor oppas wordt gezorgd… 
 
 

9. Kind op maandag 
De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 19: Thema “Waarom doe je dat?” Genesis 3, 6:9-22 en 7:1-24 
Week 20: Thema “De kleur is…” Genesis 8:1-9: 17 
Week 21: Thema “Hoog, hoger” Genesis 11:1-9 en Handelingen 1:1-11 
Week 22: Thema “Ga maar staan” Handelingen 2:1-13, 2:41-47 en 3:1-10 
 

10. Nieuwe leerling 
Vanaf 1 mei is Lola Berger een kind van groep 1. Lola is al een bekende vanuit de 
peuteropvang en heeft er echt zin in! Wij wensen de familie Berger een fijne tijd op onze 
school! 
 

11. Jarigen in maart 
11 mei  Gijsbert Eshuis  (gr 1) 
11 mei  Willem Wilbrink  (gr 4) 
19 mei  Bieke van Luttikhuizen (gr 8) 
25 mei  Isa Schaufeli   (gr 8) 
26 mei  Sanne Keus   (gr 2) 
29 mei  Tijmen Kroese   (gr 6) 
02 juni  Sietse Hendriks  (gr 7) 
  

12. Agenda 
 

08-05 Groep 1/2 vrij 

09-05 Meester Martin afwezig 

10-05 Schoolfotograaf (zie schema) 

11-05 Schoolfotograaf (zie schema) 

22-05 Groep 1/2 vrij 

23-05 Schoolreis groep 1-7 

24-05 Extra vrije dag 

25-05 Hemelvaartsdag 

26-05 Vrijde dag  

30-05 ’s Morgens schoolbezoek RvB 

02-06 Nieuwsbrief 10 

 
Met vriendelijke groet,  Namens het team, Martin Kooijmans 


