
 

 

5 april 2013 

Uit liefde voor mij 

Als ik bedenk wat U ervoor over had om de mensheid 
te redden, 
besef ik terdege dat wat U heeft gedaan, nog nooit 
iemand heeft gedaan. 
Niet om de prestatie of eigen kracht, riep u uit:”Het is 
volbracht!!” 

Want U heeft mij onvoorwaardelijk lief, wie ik ook ben 
en wat ik ook doe. 
Uw liefde is niet als van een vriend. Het gaat dieper dan 
een gevoel. 
Want ik ken geen vriend die zijn leven gaf uit liefde 
voor mij. 
 
Als ik bedenk wat U ervoor over heeft, om betrokken te 
zijn, 
bij alles wat ik doe en wie ik ben.  

’t Is echt onbegrijpelijk! 
Als dingen vergaan, maar mijn leven gaat door, 
ben ik blij dat ik bij U hoor! 

Terugblik Pasen. 
Woensdag 27 maart mochten we met de ouders van 
onze leerlingen uit groep 1 tot en met 4 het paasfeest 
vieren. Het was een bijzondere viering met veel 
aandacht voor licht en donker. Er gebeuren elke dag 
dingen, waardoor ons leven soms donker lijkt. Toch 
mogen we weten dat God alle zorgen weg wil nemen 
en dat hij ons licht wil geven. 
 
De bovenbouwleerlingen hebben het paasfeest in de 
klas gevierd.  
 
Welkom nieuwe leerling. 
Dani Braakman is afgelopen dinsdag bij ons begonnen 
op school. Van harte welkom. We wensen je een hele 
goede Sjaloomtijd toe!  

Formatie 2013-2014. 
Op dit moment zijn we druk bezig om de indeling voor 
volgend schooljaar te maken. Het is een complexe 
puzzel waarbij veel aspecten mee moeten worden 
genomen. Graag vragen we nog even geduld van u als 
ouders. Zodra we duidelijkheid hebben, zullen we u 
uiteraard meteen informeren. 

Verkeersexamen groep 7. 
Donderdag 11 april gaan de leerlingen van groep 7 
meedoen aan het schriftelijke verkeersexamen.  

 

 

 

 

 

We hebben al goed geoefend, dus dat moet geen 
probleem zijn. Dinsdag 16 april zullen de leerlingen 
laten zien of ze veilig kunnen deelnemen aan het 
verkeer. Dan volgt dus het praktische verkeersexamen. 
Veel succes groep 7! 

Contactavond 16 april. 
Dinsdag 16 april zal er een contactavond zijn voor 
ouders, die door school worden uitgenodigd. U kunt de 
uitnodiging in de loop van week 15 verwachten. 

Inloop Alles-in-1. 
Donderdag 18 april staat onze school weer open voor 
belangstellenden. De groepen 4 tot en met 8 hebben 
de laatste tijd hard gewerkt  aan verschillende 
projecten. Zo heeft groep 7 het over Mensen gehad, 
groep 6 over de Middeleeuwen. Groep 5 heeft het 
project Voeding behandeld en groep 4 heeft het over 
Hoe werkt het? (techniek) gehad. Groep 8 doet deze 
keer niet mee aan de inloop i.v.m. het voorbereiden 
van de musical. U bent van harte uitgenodigd van 15.30 
uur tot 16.30 uur! 

Koningsspelen 26 april 2013. 
Zoals u wellicht heeft gehoord, is er aan de 
basisscholen van Nederland gevraagd Koningsspelen te 
organiseren in het kader van de troonswisseling. Hier 
willen we zeker niet ongemerkt aan voorbij gaan en dus 
is er besloten om de schoolfeestdag van vrijdag 28 juni 
te verplaatsen naar vrijdag 26 april. Tijdens onze 
schoolfeestdag zullen we invulling geven aan de 
Koningsspelen. Wat kunnen de leerlingen verwachten? 

De school begint gewoon om 8.30 uur. Tijdens de dag 
zullen er verschillende activiteiten zijn, waaronder een 
gezamenlijk ontbijt (verzorgd door de Jumbo) en 
diverse sportieve activiteiten. U zult begrijpen dat we 
voor het organiseren van deze activiteiten nog op zoek 
zijn naar hulp van ouders. Mocht u in de gelegenheid 
zijn om te helpen op vrijdag 26 april vanaf 8.30 uur, dan 
mag u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. We 
zullen dan een indeling maken. De schooldag zal duren 
tot 12.30 uur. Daarna zijn alle leerlingen vrij en is het 
meivakantie. 
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Reshare. 
Het is weer zover. We willen graag uw aandacht vragen 
om kleding in te zamelen voor onze school. Vanaf 
donderdag 23 mei kunt u de kleding brengen in de hal 
van de school. Dit kan tot en met maandag 27 mei. 
Vervolgens zal alle kleding worden opgehaald en zal er 
worden bekeken wat de opbrengst is voor zowel het 
goede doel als voor de school. Gaat u dus uw 
kledingkast opruimen, denk dan aan ons! 

Bezoek Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

Maandag 15 april zullen de groepen 7 en 8 een bezoek 
brengen aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
Per bus vertrekken we om 8.30 uur vanaf school. Rond 
15.30 zijn we weer terug bij school. 
De schooltijden deze dag zijn dus ongewijzigd. 
In een latere nieuwsbrief kunt u lezen hoe de leerlingen 
deze dag ervaren hebben. 

Bedankt. 
Onderaan de nieuwsbrief vindt u een bedankje van de 
stichting Hope 4 Kids. Tijdens de themaweek in januari 
is er veel aandacht geweest voor de stichting en is er 
geld opgehaald voor dit goede doel. 

Passend onderwijs en handelingsgericht werken 

Basisscholen in Nederland hebben de opdracht 
gekregen om “Passend Onderwijs” te verzorgen.  

In de praktijk betekent dat het zoeken naar 
mogelijkheden en kansen om het onderwijs af te 
stemmen op de onderwijsbehoefte van elk kind. Wat 
wordt daar mee bedoeld? Onderwijsbehoefte gaat over 
de manier waarop een kind het meest plezierig en 
efficiënt kan leren. Vraagt het kind om een lange 
instructie?  Vindt het kind het fijn om samen te werken 
met een maatje? Of wil het liever heel stil werken (met 
een koptelefoon)? Etc. Natuurlijk kunnen we niet aan 
alle onderwijsbehoeften tegemoet komen, maar door 
te clusteren (kinderen samenvoegen met dezelfde 
onderwijsbehoefte) komen we een heel eind. We 
stemmen ons handelen af op wat de kinderen van ons 
vragen: Dat is Handelingsgericht werken.  

In elke groep wordt gewerkt met een groepsplan voor 
het vak rekenen. In dit plan is voor elk kind opgenomen 
wat het gaat leren de komende periode (doelen) en de 
manier waarop. Zo’n plan gaat ongeveer een half jaar 
mee. Daarna worden er weer nieuwe doelen gesteld 
voor de komende periode. Naast het vak rekenen, 
willen we ook gaan werken met een groepsplan lezen. 
Zo proberen we ons onderwijs steeds te verbeteren. 

 

 

 

Belangrijke data.                                                                            
8 april: Gebedsgroep om 13.30 uur in de school 
11 april: Schriftelijk verkeersexamen groep 7 
15 april: Weekopening  
15 april: Bezoek aan Herinneringscentrum Kamp        
                cWesterbork 
16 april: Praktisch verkeersexamen groep 7 
18 april: Inloop Alles-in-1 tot 16.30 uur 
22-23 april: Schoolvoetbal 
26 april: Schoolfeestdag; Koningsspelen 
29 april: Start meivakantie  

 

 
Bedankt namens de Roemeense kinderen !!! 

In de laatste week van januari werd op de school 

van uw kinderen in samenwerking met de kerk een 

themaweek georganiseerd. 

Hope4Kids werd hierbij als goed doel gekozen. We 

zijn ontzettend blij met de geweldige grote 

opbrengst die dit  heeft bijeengebracht. 

Mede dankzij uw steun kunnen er ook de komende 

zomer bijna 40 Roemeense kinderen naar 

Nederland komen om hier een thuis te vinden bij 

hun Nederlandse gastgezin. Voor het eerst ervaren 

ze liefde en aandacht, iets dat ze in de Roemeense 

kindertehuizen niet kennen. Omdat de kinderen 

elke zomer (en meestal ook met de Kerstdagen) 

terug komen in hetzelfde gastgezin, wordt er een 

sterke onderlinge band opgebouwd. Daarnaast 

kunnen we verder gaan met het bieden van hulp in 

Roemenië. In het verleden zorgden we voor het 

opknappen van een kleuterschool en het realiseren 

van een badkamer in het kindertehuis. 

In het jongenskindertehuis in Dacia willen we 

structureel iets gaan veranderen. We zijn hier mee 

bezig, maar dit vergt behoorlijk wat voorbereiding. 

Als we in mei weer naar Roemenië gaan hopen we 

hier meer informatie over te krijgen. 

Namens alle Roemeense kinderen ‘multumesc’ 

(bedankt) voor uw bijdrage! 

Meer informatie over onze stichting is te vinden op 

www.hope4kids.nl 

 

 

http://www.hope4kids.nl/


 


