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Nieuwsbrief 12 februari 2021 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de elfde nieuwsbrief van 

het schooljaar 2020-2021. 

❖  
De school is weer 
begonnen!! 

Afgelopen dinsdag ging de 
school eindelijk weer open. 
Wat zijn we blij alle kinderen 

weer “live”te zien! 
Ondanks dat de kinderen ook thuis heel 

hard hebben gewerkt, zijn we blij dat we nu 
weer op school les kunnen geven. 
We willen alle ouders heel hartelijk danken 

voor het ondersteunen van de kinderen bij 
het thuisonderwijs.  

❖  

Kind op maandag 

We lezen deze periode verhalen over Jezus, 
die bijzondere dingen doet. Hij verjaagt de 
ellende, maakte zieke mensen beter en laat 

zien hoe Gods koninkrijk zal zijn. Het maakt 
een wereld van verschil! 

 
❖  

Vervanging 

Wij zullen ons uiterste best doen om bij 
ziekte van een leerkracht voor vervanging 

te zorgen maar dat is echt niet altijd moge-
lijk. Het vervangen doen wij met ons eigen 
personeel. Wij hebben geen invallers i.v.m. 

het lerarentekort.  
Als de kinderen een aantal dagen thuis 

moeten zitten schakelen we weer over op 
onderwijs op afstand.  

Wij willen u vragen om hier rekening mee 
te houden.  
U kunt ’s morgens een bericht op Klasbord 

krijgen dat uw kind die dag en misschien 
wel een aantal dagen geen onderwijs krijgt 

op school. 
Wij begrijpen dat dit echt ontzettend inge-
wikkeld voor u kan zijn maar het zijn maat-

regelen van het ministerie die wij uitvoeren. 

Probeert u dus te zorgen voor een back-up 
of dit bespreken met uw werkgever.  

Wij hopen echt dat het niet vaak nodig zal 
zijn!  Wij willen heel erg graag alle leer-

lingen elke dag op school zien. 
 

❖  
 
Ophalen en brengen 

Bij het halen en brengen kan het druk zijn. 
Dit willen we graag voorkomen. We vragen 

u dan ook om uw zoon/dochter zo mogelijk 
alleen op te halen. We adviseren u ook bij 
het hek een mondkapje te dragen. 

❖  
Laptops 

Een aantal kinderen hebben laptops ge-
leend van school. Heeft u he nog niet inge-
leverd? Wilt u dat dan z.s.m. doen, we heb-

ben ze op school nu hard nodig. 
 

* 
Stichting leergeld 
Ik wil mij graag even aan u voorstellen.  

Ik ben Hetty Schouten en sinds september 
2020 coördinator van Stichting Leergeld in 

Harderwijk. 
Zeker in deze tijd, met veel veranderingen 
door Corona, zien wij om ons heen gezin-

nen in de problemen raken. Geen of weinig 
inkomen, schulden, de eindjes niet aan el-

kaar kunnen knopen, noem het maar op.  
En direct heeft dit gevolgen voor de kin-
deren, hoe moeten ze thuis school volgen 

als er geen laptop is, hoe komen ze bij hun 
vriendjes als er geen fiets is of een fiets die 

kapot is of veel te klein. Sporten is vaak on-
betaalbaar, laat staan de kleding die er 
voor nodig is. En zo kan ik nog wel even 

doorgaan. En wat het meest zorgelijk is, is 
de verborgen armoede, de schaamte die er 

heerst.  
Maar lieve ouders, weet dat u uw kind hier-

mee niet helpt. Laten we met elkaar ervoor 
zorgen dat een kind mee kan doen, mee 
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mag doen. De zorgen van de ouders niet al-

tijd direct voor het kind gevolgen hebben. 
Wellicht kunnen wij iets voor u betekenen. 

Soms doen we een inkomenstoets, maar als 
u in de schuldhulpverlening, bewindvoering, 

bijstand, WIA enz. zit, of bij de voedselbank 
loopt en u van 1 van deze instanties recent 
bewijs kunt overhandigen, dan gaan wij ze-

ker voor uw kind aan de slag. Een interme-
diair neemt contact met u op, corona proof 

en gaat samen met u kijken wat we kunnen 
betekenen.  
Schroom niet, echt, stuur een mail naar 

h.schouten@leergeldrandmeren.nl en ik 
help u samen met mijn collega's, allen vrij-

willigers, verder. 
Voor meer informatie, kijk op de website 
van Stichting Leergeld Randmeren.  

 
❖  

Vanuit de groep “Diamantjes” 
Deze week zijn er drie kinderen gestart in 
de groep van de Diamantjes; Daley, 

Rümeysa en Amara.  
Van harte welkom, we zijn blij dat jullie bij 

ons in de groep zijn gekomen! 
 

❖  

Leuke uitspraken 
 

 

We horen regel-
matige prachtige 

uitspraken van 
kinderen. Deze 

willen we u niet 
onthouden! 

 
‘Ik weet dat het nog Corona is, maar op 
school lijkt het net weg’ (lln Zeewolde, 

groep 8). 
‘Dat ik mijn vrienden weer zag was fijn, 
maar ik zag ook het rekenboek’ (lln Zee-

wolde, groep 5) 
Juf (Zeewolde, sjouwend met een kinderta-

fel): ‘Zo, mijn thuisbureau heb ik niet meer 
nodig’.  
‘Ik vind school leuk.’ *denkt even na* 

“maar ik moest wel HEEL vroeg wakker 
worden.” (Harderwijk, groep 1) 

Twee groep 8 leerlingen zien elkaar na 7 
weken:  “jee, wat ben jij gegroeid! Juf, 
moet je kijken!” 

“Mijn moeder heeft mijn haar geknipt, ik 

denk dat ze geen kapper moet willen wor-
den” (lln groep 8) 

- Kind 1: ‘Ik vind een mondkapje stom’, 
kind 2:’Ik vind het eigenlijk wel lekker 

warm’ (lln groep 7) 
 

❖  

 
Voorleeswedstrijd 

 
 
Gisteravond was het een bijzondere avond 

voor Julia uit groep 8.  
Zij deed, als voorleeskampioen van De 

Springplank, mee aan de voorleeswedstrijd 
van Harderwijk.  
Een bijzondere editie, want de wedstrijd 

vond online plaats.  
Julia heeft voorgelezen uit het boek Super-

juffie. Ze heeft dit ontzettend goed gedaan!  
Anouk, een andere kandidaat, is de winnaar 

geworden.  
Julia kreeg van de jury het compliment dat 
ze rustig en enthousiast voorleest. De jury 

vond het erg knap!  
Goed gedaan, Julia! 

❖  
 
Data 

Vakantierooster en studiedagen 20-21 

Voorjaarsvakantie    22-02-21 t/m 26-02-21 

Goede vrijdag 02-04-21  

Tweede Paasdag   05-04-21  

Studiedag Dinsdag 6 april 

Meivakantie   26-04-21 t/m 07-05-21 

Hemelvaart 13-05-21 t/m 14-05-21 

Tweede Pinksterdag   24-05-21  

Studiedag Woensdag 30 juni 

Studiedag Vrijdag 9 juli 

Zomervakantie 2021  19-07-21 t/m 27-08-21 
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❖  
 

We wensen u een prettig weekend! 
 

Annemieke van de Krift en Bianca de Zoete
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