
 

 

 

19 april 2011  

Pasen.                                                                          

Wat een wonder was dat, lieve Jezus:                                                                

in de stille morgen bent u opgestaan.                                 

De dood kon het niet van U winnen.                            

De engel vertelde aan de vrouwen                                 

dat het graf leeg was.                                                  

Wie kon dat zomaar begrijpen?                                    

Geen woorden hebben we ervoor.                         

Pasen: wat een wonder!                                         

Leer mij geloven, Heer !                                             

Pasen mag een vrolijk feest zijn.                                  

Een feest van nieuw leven.                                       

Heer dank U wel.                                                                     

Met dit gedicht sloten Rhodé Sahertian en 

Luuk  van Schijndel de weekopening vorige 

week af. Het blijft elke keer weer een wonder 

waar we stil bij mogen staan: Jezus leeft !! 

Paasviering.                                                                 

De onderbouw houdt op woensdag 20 april 

om 19.00 uur de paasviering. Alleen de ouders 

zijn van harte welkom. In verband met de 

beperkte ruimte geen broertjes/zusjes.          

De bovenbouw viert het op donderdag 21 

april in de eigen klas.  

Paasetentje.                                                                 

De kinderen van de onderbouw ( groep 1 t/m 

4)  hoeven alleen een bord en beker mee te 

nemen. De kinderen van de bovenbouw 

moeten een bord, een beker en een 

(smeer/brood)mes meenemen. 

Welkom.                                                                              

In groep 1 zijn Tristen Wobben en Twan 

Rouweler gestart. We wensen jullie veel 

plezier bij ons op school!  

 

 

 

 

Schoonmaakavond                                          

Maandag 9 mei na de meivakantie willen we 

graag weer een schone start maken. Denken 

de ouders  eraan die aan de beurt zijn? Alvast 

bedankt! Op de achterkant ziet u het schema. 

Verder willen we u vragen om een emmer en 

een doekje mee te nemen. Het zou handig zijn 

wanneer de ouders die dichtbij school wonen 

een stofzuiger mee kunnen nemen.                 

Bijlage bestuur.                                                                   

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bijlage 

van het bestuur van onze schoolvereniging. 

Herstel juf Wies en juf Saskia.                                          

Gelukkig hebben we over beide collega’s goed 

nieuws te melden. Juf Wies mag na de 

meivakantie nog een extra dagdeel voor de 

klas. Dat zal waarschijnlijk op de 

dinsdagochtend zijn. Juf Saskia is weer volop 

aan de slag. Wel moet ze nog naar de fysio, 

maar dat zijn veelal korte momenten waarop 

ze dan afwezig is. 

Bericht van de leerplichtambtenaar.                                     

De leerplichtambtenaar van de gemeente 

Wierden heeft aangekondigd extra scherp te 

letten op ziekteverzuim rondom de mei-

vakantie. Het blijkt nogal eens dat ziekte-

meldingen worden gebruikt om de moeilijke 

weg van het aanvragen van extra verlof te 

omzeilen. Het kan dus zijn dat de leerplicht-

ambtenaar onderzoekt of kinderen die ziek 

gemeld zijn ook daadwerkelijk ziek zijn of dat er 

sprake is van ongeoorloofd verzuim. Gelukkig is 

het bij ons op school zo, dat ongeoorloofd 

verzuim niet of nauwelijks voorkomt. Laten we 

dit zo houden. 

 

Schooljaar 2010-2011 

 



Herinnering MR.                                                             

Enige tijd geleden hebt u een brief van de MR 

ontvangen waarin kandidaten opgeroepen 

werden voor de vacature die ontstaat bij de 

oudergeleding. Tot en met  donderdag 21 

april hebt u nog de gelegenheid om uzelf of 

een andere kandidaat voor te dragen!! 

Westerbork.                                                                   

Na een leuke busreis kwamen we aan in 

Westerbork. We werden ontvangen door 

Marja, die ons de hele dag begeleidde. We 

begonnen met een film en in die film vertelde 

een man over het kamp in de tijd van de 

oorlog, toen hij in kamp zat met zijn ouders en 

broer en zus. Marja vertelde later een verhaal 

over de Wierdense familie de Haas. Het was 

zeer interessant. Na de film mochten we in 

tweetallen het museum rond, een soort 

speurtocht. Na het museum maakten we een 

wandeling van 3 km door het bos en kwamen 

we uit in het beruchte Kamp Westerbork. Daar 

stond Marja ons weer op te wachten en leidde 

ons rond en vertelde bij elke “beziens-

waardigheid” een aangrijpend verhaal. Na het 

monument liepen we weer door het bos en 

konden uitgeput en voldaan in de bus stap-

pen. Iedereen kwam tot de conclusie dat het 

een aangrijpende, maar leerzame dag was.          

Groep  8 

Belangrijke data:                                                      

20 april: Paasviering onderbouw met ouders 

in de hal 19.00 uur.                                                       

21 april: Paasviering bovenbouw in de klassen 

’s morgens                                                                  

21 april: Paasetentje, kinderen zijn om 13.30 

uur vrij!                                                                          

22 april: Goede Vrijdag,:kinderen vrij t/m 

maandag 25 april                                                      

28 april: gr. 3, 4 en 5 naar Theaterhotel.                    

2 mei t/m 6 mei: meivakantie                                      

9 mei: luizencontrole                                                

9 mei: schoonmaakavond                                        

16 mei: gebedsgroep 13.30 uur in school               

Ouderhulp bij schoonmaakdag 9 mei  

Groep 1                                                                      

Arjen Veneman                                                    

Ruben Lubbers                                                        

Anouk van der Riet                                                      

Jelte Wolters                                                          

Groep 2                                                                        

Acelya Prinsen                                                          

Heleen Tempert                                                           

Masis Thaik Sarsab                                                     

Ruth Schotpoort                                                          

Martijn Treep                                                         

Groep 3                                                              

Renske van der Kolk                                       

Marissa Mik                                                    

Cynthia Westerink                                                          

Iris Langkamp                                                       

Groep 4                                                           

Marcyano Manusama                                                   

Rhodé Sahertian                                                        

Luuk van Schijndel                                                     

Susan Veneman                                                      

Naomie Klaassen                                                    

Groep 5                                                                    

Dave Schuttevaar                                                    

Jelmer Hulsman                                                    

Hanna Ippel                          

Indy Lammertink                                                      

Amber Rouweler                                                    

Groep 6                                                                

Salomay Ferdinandus                                     

Noah Harbers                               

Myrthe Huiskes                                 
Rick Kleinjan                      

Anne Krommendijk                                              

Groep 7                                                                             

Levi Hoogezand                                                         

Esmee Janssen                                                       

Jonathan Kippers                                                      

Dinja Middelkamp                                                  

Groep 8                                                                          

Lilian Kroon                                                                

Remco Krukkert                                                     

Myrthe Slettenhaar – Maureen Smalbrugge en 

Sietse Tempelman  


