
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Wat zijn we dankbaar voor alle zegeningen die we de afgelopen tijd mochten ontvangen. Een 
periode van spanning ligt achter ons. Spanning om (ernstig) zieke leerlingen, spanning om hoe het 
coronavirus zich zal ontwikkelen, spanning of alle maatregelen die we nemen ook effect hebben.  
En als we dan kijken naar hoe het in de praktijk is gegaan dan mogen we God de eer geven voor wat 
hij ons gaf. Hoewel de spanning niet weg is mogen we ons elke dag weer gedragen voelen door Hem 
en ook in dat vertrouwen de dag beginnen. Natuurlijk liepen we ook wel eens tegen grenzen aan 
maar met elkaar mogen wij terug zien op een goede periode.  
 
Hierbij willen we ook u heel hartelijk bedanken. Vorige week heb ik al een bericht gestuurd over het 
verkouden zijn. We merken dat er momenteel veel kinderen verkouden zijn (is ook de tijd van het 
jaar) en dat u als ouder hierbij ook goed kijkt of uw kind thuis moet blijven. Dankbaar zijn we dat de 
vele testen die inmiddels al zijn geweest tot nu toe allemaal negatief zijn. 
Wanneer u op dit moment op de één of andere manier te maken heeft met het coronavirus wensen 
we u sterkte toe en hopen en bidden we dat het een mild verloop zal hebben.  
 
Ondertussen in de school 
Inmiddels gaan we weer zo’n anderhalve maand naar school. Zoals al aangegeven in de inleiding was 
dat best spannend. Maar tot op heden zijn we blij met hoe het gaat.  
We hebben een drukke periode gehad waarin we de toetsen hebben afgenomen die normaal 
gesproken in januari worden afgenomen. Deze toetsen zijn op dit moment niet helemaal 
betrouwbaar omdat ze later worden afgenomen maar laten wel zien hoe het in de school staat met 
het onderwijs.  
 
Ook hebben we in de afgelopen weken hard gewerkt aan het project. Als school hebben we dit jaar 
een klein project waarbij in elke groep aandacht is besteed aan een onderwerp wat met de wereld te 
maken heeft. Gisteren werd het project afgesloten en hiervan heeft u gisteren al verschillende foto’s 
en filmpjes gehad. Op deze alternatieve manier heeft u toch een indruk gekregen van het werken 
tijdens het project.  
 
Verder leven we natuurlijk toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Een periode in het jaar waarin het grote 
wonder van Christus lijden en sterven maar ook Zijn opstanding centraal staat. Volgende week 
donderdag hopen we in de klassen het paasfeest te vieren. De planning was een sing-in met de hele 
school maar helaas kan dat niet doorgaan. In de groepen zullen we nu allemaal aparte vieringen 
houden.  
Ik wens u mede namens het team goede dagen toe waarin het paasevangelie te horen mag zijn.  
 
Lieke van de Steeg 
Wat een dankbaarheid dat het met Lieke zo goed mag gaan. In de voorjaarsvakantie kregen we 
bericht over haar ziekenhuisopname en dat hebben we met u gedeeld.  
Inmiddels is Lieke weer thuis en zijn we God dankbaar dat hij het leven van Lieke heeft gespaard en 
dat het herstel zo voorspoedig mag gaan. Wij bidden voor verder herstel en hopen over een aantal 
weken Lieke weer op school te zien.  
 
 
 



 

Schoonmaakavonden 
Omdat er nog geen ouders in de school mogen komen gaan de schoonmaakavonden van 30 en 31 
maart niet door.  
 
Biddag 

Op woensdag 10 maart was het biddag. Een dag met een heel andere invulling dan we gewend zijn 
en die normale biddag hebben we ook gemist.  
Deze dag is er in de klassen bij het thema ‘de biddende bouwer’ stil gestaan. Hierbij werd het verhaal 
van Nehemia gevolgd. Dominee Vonk Noordegraaf had een presentatie voor de groepen gemaakt 
met filmpjes. Op deze manier hebben we toch de verbinding met de kerk mogen ervaren ook al was 
het totaal anders. Wij hopen en bidden dat we met dankdag weer een gewone dienst mogen 
bijwonen.  
Op biddag mochten kinderen ook zendingsgeld meenemen. Deze dag hebben we het mooi bedrag 
van €137 bij elkaar gespaard. Hartelijk dank daarvoor.  
 
Rapport en rapportgesprekken 
De komende week (donderdag) krijgen de kinderen hun rapport mee. Het rapport ziet er globaal 
hetzelfde uit maar doordat het rapport nu pas in maart komt (normaal begin februari) is het wel iets 
aangepast. Bij het rapport ontvangt u een brief met daarin opmerkingen met betrekking tot het 
rapport.  
 
Omdat het rapport volgende week komt zullen de week daarna de rapportgesprekken plaatsvinden. 
Hiervoor ontvangt u bericht van de leerkracht van uw kind(eren). De gesprekken vinden digitaal of 
telefonisch plaats. De leerlingen van groep 8 hebben geen gesprek omdat zij allemaal al een gesprek 
hebben gehad begin februari rondom de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.  
 
Zendingsgeld 
De afgelopen maanden is er door veel kinderen trouw zendingsgeld meegenomen voor Joanel, ons 
adoptiekind uit Haïti. Dit vinden we heel fijn, hartelijk bedankt hiervoor! 
 
In april tot en met juli sparen we voor onderwijs 
aan Syrische vluchtelingenkinderen, een project 
van de GZB. Deze kinderen leven in 
vluchtelingenkampen in Libanon en kunnen 
daar niet naar een reguliere school. 
De GZB ondersteunt het onderwijs in 
vluchtelingenkampen, zodat deze kinderen daar 
toch onderwijs krijgen. Ze ontvangen 
schoolspullen, een maaltijd per dag en vervoer 
van en naar school. Ook worden leerkrachten 
getraind in het omgaan met getraumatiseerde 
kinderen. 
Sparen jullie mee voor de vluchtelingenkinderen in Syrië?  
 
 
 



 

MR-vergadering 4 maart 2021 

Op de MR-vergadering van 4 maart hebben we een aantal onderwerpen besproken. Waaronder het 

vakantierooster, het lesrooster en over de regels voor scholen rondom het corona virus. Wat betreft 

het lesrooster willen we nog graag het volgende met u delen:   

Tijdens de vergadering hebben we met elkaar gesproken over het lesrooster. Op dit moment wordt 

vanwege corona en het niet mogen mengen van de groepen gewerkt met een continurooster. Een 

aantal ouders hebben aangegeven dit erg fijn te vinden en de vraag gesteld of dit ook doorgezet kan 

worden. We hebben als ouders, leerkrachten en directie in deze vergadering met elkaar afgesproken 

dat we dit nu eerst bij de leerkrachten gaan peilen. In de praktijk zullen de leerkrachten en leerlingen 

er mee moeten werken en moeten we kijken of het passend is bij onze school. Hierin zullen de 

belangen van de kinderen van grote invloed zijn. Wanneer een meerderheid van de leerkrachten 

hier ook interesse voor heeft zullen we dit bij alle ouders gaan peilen en kijken of we de schooltijden 

gaan aanpassen.  

 

Geboren 

Op 25 februari is er een zoon en broertje geboren bij de familie 
van Milligen. Ze hebben hem de naam Ties gegeven. Ties is het 
broertje van Fien (1) en Joep. Van harte gefeliciteerd en Gods 
zegen toegewenst in de opvoeding. 
Hierbij het geboortekaartje.  

 

 

 

 
 
 



 

Nieuwe leerlingen 
In de achterliggende tijd is Ramon van Dolder 4 jaar geworden en dus gestart bij ons op school. In 
groep 5 hebben we Gerben Teitsma welkom mogen heten. Ramon en Gerben we wensen jullie een 
fijne en goede tijd toe bij ons op school. 
 

Update website 
In de achterliggende maanden hebben we de website aangepast. Deze is nu wat betreft tekst weer 
helemaal up-to-date. Wat foto’s betreft die er op staan zullen we de komende tijd een aantal foto’s 
maken. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de privacy-voorkeuren die u hebt aangegeven via 
social schools.  
 
Vragenlijsten 
Ergens in de komende weken ontvangt u een mailtje met daarin de vraag om een vragenlijst in te 
vullen rondom veiligheid op school. We willen u vragen om dit allemaal in te vullen zodat wij ook 
kunnen zien hoe onze kinderen vanuit uw oogpunt de veiligheid ervaren op school.  
 

Schooltijden voor schooltijd 
Om te voorkomen dat kinderen van alle groepen door elkaar gaan lopen op het plein willen we u 
vragen om uw kind niet eerder dan 8.20 uur op school te laten zijn. Om 8.20 uur gaat de school open 
en kunnen de kinderen gelijk naar binnen. Alvast bedankt voor de medewerking.  
 

Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team een goed weekend toe te 
wensen.  

 
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 
 
 


