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Vooraf
Weer een
nieuwsbrief
gevuld met activiteiten, nieuws en
bijzonderheden. In deze periode, de
Lijdenstijd, leven we toe naar het
Paasfeest. Er wordt in de klassen al
goed geoefend voor de viering op
donderdagavond 18 april. We hopen
u dan allemaal te ontmoeten, zodat
u kunt genieten van een prachtig
Paasfeest.
Bijbelse geschiedenis
Startpunt
Week 14
Dit is de tweede week waarin we tijd
besteden aan de verhalen van
Pasen. Jezus weet wat er komen
gaat en zondert Zich met Zijn
discipelen af om te bidden. Petrus,
Jakobus en Johannes mogen een
stukje verder met Hem de tuin van
Gethsémané in, maar ook zij kunnen
niet wakker blijven terwijl ze
wachten op Jezus. Ze schrikken
wakker van het geluid van soldaten,
priesters en Schriftgeleerden, geleid
door Judas
Week 15
Opnieuw volgen we de
gebeurtenissen voor Pasen. We zijn
getuige van Petrus, die duidelijk
tegen omstanders zegt, “Ik ken Hem
niet!” En dan kraait de haan. Jezus
verschijnt voor Kajafas, de
hogepriester, en wordt daar van
allerlei misdaden
beschuldigd. Later
wordt hij naar de
stadhouder Pilatus

geleid, waar hij opnieuw
ondervraagd en vals beschuldigd
wordt.
Personeel
Met juf Marina gaat het reintegratie traject goed. Op maandag
en donderdag is ze weer helemaal
aan het werk. Erg fijn.
Over meester Savert is niets nieuws
te melden, af en toe komt hij een
kopje koffie drinken en kletsen. Dit
is altijd erg gezellig.
Juf Irma
Afgelopen week heeft Willem-Jan
geen goed nieuws gekregen. Op de
scans van zijn hoofd is vooralsnog
geen nieuw tumorweefsel te zien.
Helaas is er in zijn ruggenmerg een
forse tumor gesignaleerd.
Er zijn niet veel mogelijkheden tot
behandeling. Het is de bedoeling dat
er 10 bestralingen plaatsvinden,
maar dat is niet zonder risico. In het
verleden is er in dat gebied van het
ruggenmerg al veel straling geweest.
Echter is deze bestraling wel
noodzakelijk, want wanneer de
tumor door zal groeien, kan dit
gevolgen hebben voor het gebruik
van zijn armen.
Een spannende periode, maar we
zijn dankbaar dat we weten dat we
er niet alleen voor staan. Hij is erbij.

Welkom
Groep 1 wordt 1 april al weer groter.
We begroeten dan in deze klas Bram
Teunissen en Jasmijn v.d. Hudding

(zusje van Julia). Fijn dat jullie bij ons
op school komen.
Stagiaire
Hallo, ik ben Jolien
Westeneng, 21 jaar en
kom uit Barneveld. Ik
volg de
lerarenopleiding
basisonderwijs op de Christelijke
Hogeschool in Ede. Sinds eind
februari loop ik elke dinsdag,
donderdag en vrijdag met veel
plezier stage in groep 5. In mijn vrije
tijd vind ik het heerlijk om weg te
duiken in een boek of gezellig samen
te zijn met familie of vrienden. Ik
heb mijn hele leven al gezegd dat ik
juf wilde worden. Voor de klas staan
is dus ook een soort hobby van me.
Ik hoop hier op school een fijne en
leerzame tijd te hebben!

Groep 1/2 naar Intratuin.
Het is Lente! En daar werken wij
over in de klas, daarom mochten wij
afgelopen maandag bij Intratuin in
Barneveld op bezoek komen. Wat
een gezelligheid op de maandag
morgen. We werden welkom
geheten door Rene, die vertelde dat
de Intratuin 2 voetbalvelden groot
is, hoeveel mensen er werken en dat
we een speurtocht gingen doen en

we een prijs konden winnen! Nou,
dan doen we natuurlijk extra ons
best! Juf Nelly had groepjes
gemaakt, daarmee gingen we samen
met de moeder door de hele
Intratuin heen, opzoek naar alle
antwoorden waar we zelf hele
mooie lentebloemen en planten
hebben gezien. Wat een kleuren.
Ook hebben we de dieren
bewonderd en gekeken naar
gereedschap waarmee je de tuin
kunt werken. We kwamen ook juf
Janny nog tegen!
Aan het einde hebben we nog even
gespeeld bij de speelhoek en daarna
kwamen we bij elkaar in de kas
buiten. Daar kregen we drinken en
wat lekkers en ook de prijs...eigenlijk
2. We kregen een mini kasje om zelf
in de klas bloemen en groente op te
kweken met alles erop en eraan!
Wat een coole prijs. Sinds maandag
is onze klas nog gezelliger dan dat
het al was...we hebben namelijk ook
nog 2 goudvissen gekregen van onze
klassenmoeder waar we heel goed
voor gaan zorgen met z'n allen!
Groetjes groep 1b/2b (Willy Evers)
Groep 1c en 1a/2a zijn vrijdag 22
naar de Intratuin geweest, zij
hebben dezelfde speurtocht gedaan
en ook hetzelfde cadeau gekregen.
De komende weken gaan zij verder
met dit thema.

Actie goede doelen
Wat een enthousiasme! Jullie
hebben met elkaar 845 zakjes
Haantje Pik verkocht. Super bedankt

voor jullie inzet. Het heeft het mooie
bedrag van 1936,35 opgebracht
voor het werk van Kristine in Afrika.
Eet smakelijk ;)

Ook had bakker de Vries aan de
leerkrachten en
de klas van
Daphne gedacht
wij werden
verwend met
een lekker
Haantje Pik.

De Kangoeroewedstrijd
Afgelopen donderdagmiddag 21
maart was het muisstil in het lokaal
van groep 6.
27 Kinderen uit de groepen 4 t/m 8
waren hard aan het zwoegen en
ploeteren op super moeilijke
sommen. Ze hebben meegedaan
aan de Kangoeroewedstrijd. Dat is
een landelijke wedstrijd waar
kinderen van basisscholen en
voortgezet onderwijs aan mee
kunnen doen. Het zijn de kinderen
die heel goed kunnen rekenen en
ingewikkelde sommen juist leuk
vinden.
Kinderen uit groep 4 deden mee aan
wizFUN. De kinderen uit groep 5 en
6 aan wizKID en leerlingen uit groep
7 en 8 aan wizSMART.
Even een voorbeeld van zo’n lastige
som uit het boekje van groep 7/8
Elmas heeft een dobbelsteen met
daarop de 6 kleinste oneven getallen
groter dan 0. Hij gooit 3 keer met
dezelfde dobbelsteen en telt de
getallen bij elkaar op. Welke van de
volgende uitkomsten kan hij niet
krijgen? A.3, B19, C20, D21, E29
Ik ben benieuwd of u als ouder de
oplossing ziet.

We verwachten dat we de uitslag
binnenkort krijgen en de kinderen
die mee hebben gedaan krijgen dat
natuurlijk te horen. En ook nog een
kleinigheidje omdat ze mee hebben
gedaan.
We zijn benieuwd… Maar we zijn al
trots op deze kinderen, omdat ze
het zo goed hebben gedaan!
Koningsspelen
In de bijlage kunt u het programma
vinden van de koningsspelen. Er
hebben zich gelukkig voldoende
ouders opgegeven om te komen
helpen. Als u zich heeft opgegeven
om te komen helpen verwachten we
u ook. We hopen dat we een
gezellige en fijne (en droge) dag
hebben.

Schoolvoetbal
Op vrijdag 5 april a.s. gaan we weer
lekker voetballen bij VV Stroe! We
zijn tijdens de gymlessen al goed aan
het oefenen.
De kinderen van groep 3 tot en met
6 worden om 08:45 uur op het
voetbalveld verwacht. Ze komen dus
niet eerst op school en de ouders
zorgen zelf voor vervoer! Om 09:00
uur beginnen de wedstrijden. De
prijsuitreiking is om ongeveer 12:00
uur. Vanaf 12:15 uur kunnen de
kinderen bij het voetbalveld worden
opgehaald. Voor de kinderen van
groep 5 en 6 die overblijven, vragen
we ouders die hun eigen kind
ophalen om een paar kinderen naar
school te brengen. Uw kind hoort
van de leerkracht met wie ze mee
kunnen rijden.
De kinderen van groep 7 en 8 blijven
allemaal over. Zij worden om 12:45
uur op het voetbalveld verwacht. De
prijsuitreiking is ongeveer om 15:30

uur. Hierna fietsen we als groep
terug naar school.
We hopen op een zonnige, sportieve
en gezellige dag! Komt u ons
aanmoedigen?

Verjaardagskalender
maart
Naam
maart
31
Lars v.d. Brink
31
Elsa Lagerweij
april
2
Anne van Huigenbos
6
Emma Hazeleger
7
Marith Hazeleger
7
Maria v.d. Pol
8
Vera Mostert
10
Nienke Top
11
Rob Baumann

Agenda
4 apr

Theoretisch
verkeersexamen gr. 7

8 apr

Gebedskring

12 apr

Koningsspelen
Gr. 5-8 middag vrij

16, 17,
apr

Eindtoets gr 8

18 apr

Continurooster tot
14.15

18 apr

Paasviering (kerk)

19 apr –
4 mei

Meivakantie

6 mei

Gebedskring

7 mei

Sing-in

14 mei

Schoolfotograaf

23 mei

Juffendag kleuters

Groep

1/2b
8a
1/2a
3a
5a
1/2a
6a
3a
7a

