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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de twaalfde nieuwsbrief 

van het schooljaar 2020-2021. 

❖  
Kind op maandag 
‘Het wordt licht’ is het thema van deze peri-
ode. We horen hoe Jezus licht brengt aan 

mensen met verdriet. Maar we horen ook 
hoe het donker wordt voor Jezus zelf, als hij 

gearresteerd wordt en uiteindelijk veroor-
deeld tot de dood. Dan wordt het donker in 

het land, maar niet voor altijd. God maakt 
het weer licht. 
Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit 

Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie 
huilt. Alles is voorbij. Of toch niet? Als Jezus 

de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het 
onmogelijke. De jongen staat op uit de 
dood. 

In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt 
ook iets, als een vrouw de voeten van Jezus 

zalft. Haar zonden worden vergeven. 
In het laatste verhaal van deze week horen 
we over een zaaier die overal zaait. Op veel 

plekken gebeurt niks, maar op sommige 
plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets! 

❖  

Kamp 
De afgelopen week hebben de bovenbouw 

collega’s vergaderd over het kamp van 
groep 8. Op dit moment laten de maatrege-

len het niet toe om op kamp te gaan. Als de 
maatregelen en de besmettingscijfers het 
wel toelaten willen we het kamp wel door 

laten gaan! 
 

Planning oudergesprekken 
In deze periode nemen we de Citotoetsen 

af. Hierna zullen de leerkrachten de ontwik-
kelingsperspectieven bijwerken. Deze willen 
we graag met u als ouder bespreken in de 

week van 12 april en 19 april. U ontvangt 
hiervoor een uitnodiging. 

Er is deze periode geen tweede rapport 
vanwege de “Coronaperiode”. Het volgende 
rapport komt op 25 juni. In de week van 28 

juni zullen dan weer rapportgesprekken 
zijn. 

 
❖  

Contact met school 
In de periode van thuisonderwijs hebben 
veel collega’s hun mobiele nummers ge-

deeld met ouders, leerlingen. 
We vragen u dringend deze nummers nu 

niet meer te gebruiken. Contact met de col-
lega’s verloopt nu weer via het algemene 
nummer 0341-431250. 

Ook het afmelden gaat via het algemene 
nummer. 

❖  
Verkeersexamen 
Alle leerlingen uit groep C doen dit jaar mee 

aan het verkeers-
examen! 

Op maandag 29 
maart maken we het 
schriftelijke examen. 

De volgende dag, op 
dinsdag 30 maart 

doen de kinderen 
praktijkexamen. 
Op deze dag fietsen de kinderen een route 

door Zeewolde waarbij gekeken wordt of zij 
zich aan de verkeersregels houden. 

Op woensdag 1 april weten we dan voor 
welke onderdelen van het examen de kin-
deren geslaagd zijn. 

 
In voorbereiding op het examen vragen we 

de kinderen om op woensdag 17 maart op 
de fiets te komen. 

We zullen de route van het examen dan een 
keer samen fietsen en dan worden de fiet-
sen gelijk bekeken voor de fietskeuring. 

 
❖  

Even voorstellen Schoolmaatschappe-
lijk werker. 
Graag stel ik mijzelf aan jullie voor. Mijn 

naam is Manon Liest, sinds deze maand ben 
ik schoolmaatschappelijk werker op school. 

Ik ben geboren in het mooie jaar 1975. Ik 
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ben getrouwd met Marcel 

en heb een dochtertje 
Mara van 3,5 jaar. In mijn 

vrijetijd mag ik graag ko-
ken, wandelen, fietsen, 

reizen en tuinieren.  
Als schoolmaatschappelijk 
werker maak ik deel uit 

van de commissie van be-
geleiding, samen met de 

IBer, orthopedagoog en schoolarts. Ik kan 
als de schakel tussen thuis en school functi-
oneren. Ik kan ouders helpen bij opvoe-

dingsvraagstukken en de zorg die daarbij 
nodig is. 

Mocht u een afspraak willen maken, dan 
kunt u dit aanvragen via de juf/meester of 
IBer 

❖  
Prokino 

Sinds kort is Prokino Kinderopvang & Zorg 
binnen ons gebouw gestart met kinderop-
vang en buitenschoolse opvang. Prokino 

biedt een leuke en vertrouwde kinderop-
vangplek waar kinderen zich veilig voelen 

en lekker kunnen spelen. In een ruime, ge-
zellige ruimte biedt Prokino veel persoon-
lijke zorg en aandacht voor ieder kind. Om-

dat Prokino het belangrijk vindt dat er voor 
ieder kind een passende opvangplek dicht-

bij huis is, bieden zij een gecombineerde 
groep aan voor zowel kinderen die reguliere 
opvang hebben als voor kinderen met een 

extra hulpvraag.   
 

Voor kinderen op de basisschool is er de 
BSO, daar wordt zowel voorschoolse als na-

schoolse opvang aangeboden. Prokino 
werkt met een kleine groep kinderen. Er 
wordt een duidelijke structuur gegeven en 

er worden leuke activiteiten aangeboden. 
De groep heeft vaste begeleiders. 

 
Voor kinderen van 0 tot 5 jaar is er een 
kleine kinderopvanggroep met vertrouwde 

gezichten en vaste begeleiders. Zo ontstaat 
een veilige omgeving waarin een kind lek-

ker kan spelen, veel kan ontdekken en ple-
zier heeft. Met een gevarieerd aanbod van 
spelen, groepsactiviteiten en materialen 

wordt ieder kind uitgedaagd om zich te ont-
wikkelen.  

 
Wilt u meer informatie, een keertje komen 
kijken of uw kind aanmelden? Neem dan 

contact op via 0341-427249 of via zee-

wolde@prokino.nl.   

 
❖  

Groep A, Thema ‘mijn lijf’ 
 

De afgelopen weken zijn wij met woorden-
schat woorden aan het leren bij het thema 
‘mijn lijf’. De kinderen hebben bijvoorbeeld 

woorden geleerd als: ‘de röntgenfoto, kin-
derafdeling, de longen, het speeksel, de 

spoedeisende hulp. Daarnaast lezen de kin-
deren met LIST ook uit een boekje passend 
bij het thema. Eén van de onderdelen van 

LIST (lezen is top) is het schrijven van ver-
halen. Zie de foto voor één van de verhalen 

uit de klas. 

 
 

❖  
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 
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Studiedag Vrijdag 9 juli 

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

❖  
 
We wensen u een prettig weekend! 

 
Annemieke van de Krift en Bianca de Zoete
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