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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de zeventiende nieuws-
brief van het schooljaar 2018-2019.  

  
Zieken (1) 
Vorige week dinsdag werd onze administra-
trice Teunie Labots in het ziekenhuis opgeno-
men voor een medische ingreep. Zondagmid-
dag mocht ze naar huis. Ze is erg moe en 
heeft nog heel veel pijn. Op dit moment we-
ten we niet hoe lang het herstel nog gaat du-
ren. Ze wordt op school erg gemist. Haar 
werk is specialistisch en kan niet zo maar 
worden overgenomen. Gelukkig helpt Marjan 
van Keeken, administratrice van de Koningin 
Emmaschool uit Nijkerk ons een dag per 
week. Maar dat we met de administratie wat 
achter raken, moge duidelijk zijn.  

  
Zieken(2) 
Vorige week meldde ik in een brief u over de 
ziekenhuisopname van Romaisae uit groep 
7a. Haar toestand was toen zorgelijk. Giste-
ren mocht ze van de IC-afdeling naar de zaal. 
Het gaat nu goed met haar. Wat zijn we hier 
blij om! Aanstaande maandagmiddag mogen 
juf Margreet en juf Martha op bezoek. Ze ne-
men dan de postbus mee, waarin alle brieven 
van de kinderen zitten. Als u er nog iets aan 
toe wilt voegen, kan dit maandagmorgen. 

  
 
Hemelvaartsdag 30 mei 2019 
Volgende week donderdag is het hemel-
vaartsdag. Elk jaar wordt deze dag in Neder-
land en in de landen om ons heen gevierd. 
We vieren dat Jezus geen afscheid van ons 
heeft genomen, maar blijvend aanwezig is. 
De leerkrachten hebben de afgelopen weken 
verteld over de ontmoetingen van Jezus met 
zijn vrienden, na zijn kruisiging en opstan-
ding. Een heel aansprekend verhaal daarbij is 

dat van Tomas, die niet kon geloven, voordat 
hij het gezien had. Pas toen hij Jezus zag, ge-
loofde hij. Jezus zei: “Gelukkig ben jij. Je ziet 
me, je gelooft me. Gelukkig zijn zij die niet 
zien en toch geloven.” Volgens de overleve-
ring zou Tomas later het christendom naar In-
dia hebben gebracht. 

 
Na de ontmoetingen met zijn vrienden ze-
gende Jezus hen “ging hij van hen heen en 
werd opgenomen in de hemel.” (Lucas 24: 
51b) 
 

Hij leeft 
in het hart van zijn vrienden 
als liefde die ons verbindt 
waarmee hij mensen diende 
en al onze liefde begint. 

(Liedboek nr. 667:2) 
  

Suikerfeest 
Terwijl de christenen hemelvaart vieren, heb-
ben de moslims op woensdag 5 juni het sui-
kerfeest. Ze vieren het einde van ramadan. 
De mensen ontmoeten elkaar in de moskee 
of een zaal en luisteren naar de imam. Ver-
volgens gaat men bij familie op bezoek, eet 
zoete gerechten en men geeft elkaar en de 
armen cadeautjes. Nieuwe kleren en een 
schoon huis horen er ook bij. We wensen hen 
een gelukkig en gezegend feest! 
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LVS-weken 
Deze tijd nemen alle groepsleerkrachten ver-
schillende toetsen bij de kinderen af. Zorgvul-
dig brengen zij in kaart wat de kinderen alle-
maal geleerd hebben Sommige kinderen ma-
ken grote sprongen. Dat is geweldig. Bij an-
dere kinderen zijn we heel blij met kleine 
stapjes, die zij vooruit hebben gezet. Als ie-
dereen werkt naar vermogen, is het goed.  
Met de verzamelde gegevens maken we de 
plannen voor volgend jaar. Als alles gereed is, 
ontvangt u de rapportage.  

  
Korbaltoernooi 
Dinsdag 14 mei deden onze kinderen mee 
aan het korfbaltoernooi. Ze speelden onder 
leiding van de coaches Winette Vreekamp en 
Kjell Jacobi. Het werden geweldige partijen, 
waarbij een aantal kinderen ons aangenaam 
verrasten met goed spel. En  die trainers 
moeten het volgend jaar natuurlijk weer 
doen. 
De kinderen kwamen uit in ons nieuwe sport-
tenue. Dit hadden we al eerder willen pre-
senteren, maar nog niet alles is compleet. La-
ter hierover veel meer. 

  

Data 

24 mei 17e nieuwsbrief 

30 t/m 31 mei Hemelvaartsvakantie 

7 juni  18e nieuwsbrief 

10 juni 2e Pinksterdag 

12 t/m 14 juni Schoolkamp groep 8 

21 juni 19e nieuwsbrief 

26 juni Meesters en juffendag 
groep 3 t/m 8 

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

3 juli Studiedag, de kinderen 
hebben vrijaf 

5 juli 20e nieuwsbrief 

5 juli Uitgifte 3e rapport 

8 en 9 juli Oudergespreksavonden 

12 juli Studiedag, de kinderen 
hebben vrijaf 

17 juli Schoolverlatersavond 

18 juli Kennismakingsdag voor 
nieuwe leerlingen en 
nieuwe groepen 

18 juli 21e nieuwsbrief 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 

 


