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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de vijftiende nieuwsbrief van 
het schooljaar 2018-2019.  

  
Pasen 
Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag en zondag 21 
april eerste Paasdag.  
Op Goede Vrijdag wordt door christenen in heel 
de wereld de kruisiging van Jezus herdacht. De 
dag wordt ‘goed’ genoemd omdat christenen 
geloven dat Christus’ vrijwillige dood betekende 
dat God zich om het menselijk lijden bekommer-
de en het zelf op zich nam. 
Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. De 
basis voor het geloof is het leven, het lijden en de 
opstanding van Jezus Christus. 

Kind op Maandag 
vertelt het gesprek 
van Jezus met Ma-
ria: “Rustig maar. Ik 
ben nog steeds bij 
jullie. Ik leef! En ik 
zal altijd leven bij 
mijn vader, bij mijn 
God. Vergeet nooit: 
Mijn vader is jullie 
vader. Mijn God is 
jullie God. Hij zal 
voor jullie zorgen. 
Hij zal met jullie 
meegaan in jullie 
leven. Vertel dat 

aan mijn vrienden, aan alle mensen die bij mij 
horen.” 
Met Pasen mag iedereen het Grote Nieuws bren-
gen als een echte heraut met trompetgeschal: 
 

Kondigt het jubelend aan; 
Laat het de windstreken horen, 
Doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 

 
(Uit het Liedboek, nr. 659) 

  
 

Paaslunch 
Donderdag 18 april vieren we het Paasfeest op 
school. Dit jaar is er voor gekozen om vanuit 
school geen paaslunch te organiseren. Dit omdat 
het erg kort is op de Koningsspelen waar een 
ontbijt voor wordt geregeld. Wij willen u als ou-
der/ verzorger vragen of u wat extra aandacht 
zou kunnen besteden aan de lunch die u mee-
geeft. Dit kan in de vorm van een extra lekker 
belegd broodje, een broodhaasje, croissantje of 
een andere leuke invulling. 

  
Zieke leerkrachten, lege lokalen 
Eerder schreven wij dat het tegenwoordig bij 
ziekte van leerkrachten bijna onmogelijk is om 
een geschikte invaller te vinden. In voorkomende 
gevallen zijn we dan ook soms gedwongen om 
een groep naar huis te sturen. Zo was afgelopen 
maandag juf Esther ziek. We overwogen groep 8 
naar huis te laten. Gelukkig bleek toen juf Marry 
bereid een dag extra te werken. Onze leerkrach-
ten zullen zich niet snel ziek melden. Ze proberen 
het toch steeds maar, om te voorkomen dat de 
kinderen er de dupe van worden. Maar er zijn 
grenzen. We zullen er eerst alles aan doen om 
een geschikte vervanger te vinden, maar zo niet, 
dan rest ons alleen de maatregel een groep naar 
huis te sturen.  

  
Lezing Colette de Bruin 
Aanpak bij autisme 
De MR van De Springplank had al langer de wens 
een ouderavond te organiseren over een zinvol 
onderwerp.  

De moeder van Eva uit groep 4, Marijke Schipper, 
is ambassadeur van ‘Geef me de Vijf’ en had het 
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idee hierover een avond te organiseren voor ou-
ders die geïnteresseerd zijn in deze aanpak bij 
autisme. Al brainstormend bleken ook het CJG en 
de gemeente Harderwijk geïnteresseerd, wat 
heeft geresulteerd in het organiseren van een 
avond in de theaterzaal van het CCNV waarop 
Colette de Bruin een lezing zal geven over de 
oorzaken van het gedrag van een autistisch kind, 
gekoppeld aan de effectieve aanpak van ‘Geef me 
de Vijf’. Colette geeft deze lezing door heel het 
land en de meeste avonden zijn al ver van tevo-
ren uitverkocht. Omdat het initiatief vanuit De 
Springplank is ontstaan, hebben ouders van onze 
school (tot 1 mei) het eerste recht op inschrijving. 
We bevelen deze avond van harte bij u aan! 
Wanneer: Donderdag 27 juni 
Hoe laat: Inloop vanaf 19.00, start om 19.30 uur 

(tot 22.00 uur) 
Waar: Theaterzaal CCNV, Stationslaan 26 in 

Harderwijk 
Toegang: Gratis! 
Koffie/thee/fris: Tegen betaling 
Opgeven: info@cjgharderwijk.nl (met vermel-
ding van naam en aantal personen) 
Misschien heeft u specifieke vragen waarop u 
deze avond een antwoord zou willen krijgen. 
Deze kunt u mailen naar Evelien Wingelaar 
(e.wingelaar@sbospringplank.nl). Als het moge-
lijk is, wordt er tijdens de lezing ingegaan op ge-
stelde vragen. 

  
Een bericht van het CJG Harderwijk 
Veel ouders vinden het moeilijk om duidelijke 
grenzen te stellen.  

Grenzen stellen wil niet zeggen dat je niet van je 
kind houdt. Juist om de relatie met je kinderen 
goed te houden, moet je grenzen stellen. Je zult 
merken dat je kind zich prettiger gaat gedragen 
als de grenzen duidelijk zijn. Heb je een tijdje niet 
zo op de grenzen gelet? Begin er dan opnieuw 
mee.  

Hoe stel je grenzen? Grenzen stellen kan op ver-
schillende manieren: door ongewenst gedrag te 
verbieden, te negeren, te bestraffen of je kind 
even apart te zetten.  
Tips om duidelijke grenzen te stellen  

 Zorg dat jij en je partner dezelfde grenzen 
hebben.  

 Pak niet te veel dingen tegelijk aan. Begin met 
het belangrijkste, of het meest storende.  

 Wees consequent. Handel steeds op het mo-
ment dat je kind de grens bereikt of net daar-
voor.  

 Ga niet in discussie over een maatregel die 
van tevoren afgesproken is.  

 Laat merken dat je last hebt van het gedrag 
van je kind en niet van je kind zelf.  

 Bied je kind alternatieven, zodat het weet wat 

wél mag: ‘Je mag niet binnen met je rol-

schaatsen, maar wel buiten op het pleintje.’  

 Neem de tijd om negatief gedrag van je kind 
rustig samen te bespreken. Kies daar een goed 
tijdstip voor en doe het liever niet na een hef-
tige ruzie.  

 Ook onder moeilijke omstandigheden is het 
belangrijk om grenzen te blijven stellen. Dat 
geeft je kind houvast.  

 
Filmpje: Grenzen stellen, handige tips In dit film-
pje geeft Fiona zes tips die kunnen helpen bij het 
stellen van grenzen. 
(https://www.youtube.com/watch?v=s8yb6AF1c
E0#action=share)  

  
Data 

12 april Koningsspelen 

12 april 15e Nieuwsbrief 

17 april 2e ronde schoolvoetbal 

18 april Paasfeest op school 

19 april Goede Vrijdag ( kinderen 
vrij) 

22 april t/m 3 mei Meivakantie 

27 juni Lezing “Geef me de vijf”, 
theaterzaal CCNV 

 

Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 

 


