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Vooraf
We kijken terug op 2 heerlijke
weken vakantie. In deze nieuwsbrief
brengen we u weer op de hoogte
van wat er allemaal is gebeurd en
wat er nog op de planning staat.
Veel leesplezier.
Bijbelse geschiedenis
Startpunt
Week 20

Het weekthema is: 'Is er hoop?'
We gaan verder met de verhalen
over koning Hizkia. Zijn
tegenstander Sanherib heeft
amuletten die hem steun en
hoop geven. Hij denkt dat zijn
god altijd wint en daagt de God
van Israël uit.. Sanherib was een
gevreesde tegenstander. Hij was
wreed en won altijd. En juist als
hij Israël wil aanvallen wordt
koning Hizkia ziek! Is er nog
wel hoop?
Week 21

Het weekthema is: 'Weggaan'
We lezen het verhaal voorafgaand aan de Hemelvaart.
Daarnaast lezen we een gelijkenis
van Jezus. Hij vertelt over een
man die zaadjes zaaide. Sommige
zaadjes werden een plantje met
vruchten. Andere zaadjes vielen
tussen de stenen en verdorden
helemaal. De kinderen leren wat
Jezus precies bedoelde met die
zaadjes.

Personeel
Volgende week vrijdag, 17 mei, is juf
Bertilda weer op school. Haar verlof
zit er dan op. Fijn dat ze weer terug
komt. Juf Irma is er gelukkig ook
weer, fijn dat het weer lukt. Over
meester Savert kunnen we niets
nieuws melden, af en toe komt hij
op school, zijn werkzaamheden kan
hij nog niet oppakken.
Juf Marina is in de vakantie
verhuisd, altijd weer een hele klus.

Geboren
Milan Schellingerhout heeft een
broertje gekregen, zijn naam is
Thomas. Van harte gefeliciteerd met
dit kleine wonder.

Afscheid
Op de laatste vrijdag voor de
vakantie heeft groep 5a afscheid
genomen van Aaron Bosch. Hij is
deze week gestart op de Vogelhorst
in Barneveld. Aaron, we wensen jou
een hele goede tijd op je nieuwe
school. We bidden je Gods zegen
toe met het lied:
De Heere zegent jou en Hij
beschermt jou. Hij zal Zijn licht over
je schijnen!

Welkom
Onze school is weer gegroeid. Na de
meivakantie zijn Jasmijn v.d. Bunt,
Iwan v.d Top (broertje van Jaron,
Maïsa en Esja), Twan Ansink
(broertje van Jasmijn), Elize v.d.
Brink (zusje van Nathan), Yarah Kuijt
en Anne van Essen (zusje van Tim)

bij ons op school gekomen. Fijn dat
jullie bij ons op school gekomen zijn.
Paasviering
Het lijkt al weer enige tijd geleden,
maar wat is het mooi dat we hier in
alle vrijheid een Paasdienst konden
vieren samen met de ouders,
verzorgers, opa’s en oma’s en
iedereen die belangstelling had.
Verschillende thema’s kwamen aan
bod; alles loopt weer uit in de
natuur, als vriendschap een deukje
oploopt, met Jezus wordt het goed
en een nieuw begin voor iemand
anders. Vandaag zei een leerling:
“Juf, wat wordt de natuur weer
mooi he?!” Voor ons lokaal staat
een grote boom die er op dit
moment inderdaad erg mooi uitziet.
En zo is het ook met het
Paasverhaal. Het lijkt in eerste
instantie niet meer goed te komen,
maar zoals na de winter de lente
aanbreekt, zo is na Jezus’ dood, het
leven aangebroken. Wat was het
mooi om samen met de leerlingen
rondom deze thema’s te werken.

Fruit
Het schoolfruit is voorbij, we
hebben als school besloten dat
woensdag, donderdag en vrijdag
gewoon fruitdagen blijven.
Combi8kamp
Groep 8 doet op 15 mei mee aan
‘Combi8kamp’. Een sportieve

ontmoeting met andere scholen in
de gemeente Barneveld.
Er worden verschillende spellen en
activiteiten gedaan waarbij de
kinderen tegen en met elkaar
spelen. Veel plezier toegewenst.
Praktisch verkeersexamen
Woensdag 15 mei is het
praktijkexamen.
Alle kinderen moeten hiervoor een
goedgekeurde fiets hebben.
Check de website voor alle
regels: https://examen.vvn.nl/fietsc
heck. De kinderen van groep 7
hebben allemaal een kaart gekregen
van de fietsroute. Tip: oefen de
route alvast een keer.
Entreetoets
In groep 7 wordt nu de Entreetoets
afgenomen. De afname kost
meerdere dagdelen. Door afname
van de Entreetoets krijgen we in
beeld hoe kinderen ervoor staan op
het gebied van Taal en Rekenen. Zijn
er onderdelen waarop leerlingen
uitvallen, dan kunnen we daar in
groep 8 nog extra aandacht aan
besteden. We verwachten dat we de
uitslag van de Entreetoets in juni
binnen krijgen. De ouders en
leerlingen van groep 7 worden dan
uitgenodigd voor een gesprek op
school. Samen met de juf of meester
wordt de score van de Entreetoets
en de vooruitblik Voortgezet
Onderwijs besproken.
Veel succes jongens en meiden uit
groep 7. Zet ‘m op!
Koningsspelen
Op vrijdagmorgen 12 april zag het
hele plein rood-wit-blauw en oranje!
Na een lekker ontbijt en het zingen
van het Wilhelmus en het hijsen van
de vlag gingen we samen de Pasapas
dansen. Daarna konden de
Koningsspelen van start!
Wat is er door de ouders van de
oudercommissie weer een
fantastische morgen georganiseerd.
Heel hartelijk bedankt, het was een
geweldige ochtend!

Dodenherdenking
Zaterdag 4 mei hebben Sara en Ilse
namens onze school een krans
gelegd bij het
oorlogsmonument.

mee naar school.
Aan het einde van deze zes weken
gaan we evalueren hoe het met
Dribbel in de klas is gegaan en of het
doorgezet kan worden tot de
zomervakantie. Mocht dit bevallen
en doorgezet worden na de pilot,
dan wordt er per jaar gekeken of er
een vervolg aan gegeven kan
worden.
Meester Dirk
Fiets kapot
Soms blijven er fietsen in het
weekend op school staan. Laatst is
er een fiets vernield. Als het niet lukt
om de fiets mee naar huis te nemen,
mag hij binnen gezet worden, dit
voorkomt vandalisme.
Rectificatie
Op 17 april is Gebreyesus (groep 6)
jarig geweest, hij stond niet op de
kalender, sorry, als nog van harte
gefeliciteerd.

Juffendag
Er staat weer een
feestje gepland: de
juffendag!!
Donderdag 23 mei
is het zover!
Dan vieren alle kleuterjuffen hun
verjaardag. Het zal een
doorlopend feestprogramma
worden van 8:45 uur tot 14:15 uur!
Deze dag hoeven de kinderen geen
eten en drinken mee te nemen.

Agenda
14 mei

Schoolfotograaf

15 mei

Praktisch
verkeersexamen
groep 7

23 mei

Juffendag kleuters

30, 31 mei

Kinderen zijn vrij
Hemelvaart

3 juni

Gebedskring

11-14 juni

Smart&fit week

17 juni
Schoolreis
Pilot: Hond in de klas
1 juli
Gebedskring
Op de foto
hiernaast ziet u
Dribbel.
Dribbel is mijn
Verjaardagskalender
(bijna) 3-jarige
mei
bruine
Groep
Naam
labrador. Het is een lieve hond. Hij
houdt niet van blaffende honden en mei
10 Jolinde v Middendorp
3b
is gek op alles wat hem aandacht
11 Sjors de Jong
5a
geeft en, zoals het hoort bij een
12 Emma Top
3b
echte labrador, op eten. Na overleg
13 Bente Mastenbroek
8a
met collega’s en met de ouders van
6a
mijn klas, is de conclusie dat we een 15 Manon v.d. Loenhorst
15 Juf Corrie
pilot gaan houden op school. Vanaf
15 Merijn v.d. Loenhorst
6a
dinsdag 14 mei komt Dribbel zes
20 Jodie Bouwman
7a
weken lang, één dag in de week,
21 Estelle Morren
3b

