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Ter inleiding 
De afgelopen weken is er veel gebeurd op school. 
“Alles komt weer op gang,” zei iemand tegen me, 
en dat klopt wel: we gaan weer dammen, we 
wandelden voor water, we houden een ‘grote 
rekendag’ met veel ouders in de school, we maken 
plannen voor de paasviering, voor koningsdag… 
Fijn dat dit weer kan! 
Tegelijk gebeurt er veel in de wereld om ons heen; 
zaken die onze bezigheden op school soms in een 
heel ander licht zetten. De oorlog in Oekraïne is 
nog dichterbij gekomen nu er kinderen uit 
Oekraïne op onze school zitten. We horen nog 
steeds van ziekte en zorgen binnen families. 
Recent kwam ik de woorden van een oud gezang 
weer tegen, waarin de onrust in en van de wereld 
in een prachtig perspectief wordt gezet: 
 

Rust mijn ziel, uw God is Koning, 
heel de wereld Zijn gebied. 
Alles wisselt op Zijn wenken, 
maar Hij zelf verandert niet. 

 
Op die onveranderlijke God mogen we blijven 
vertrouwen! 
We wensen u goede en gezegende Paasdagen toe. 
 
Personeel 
Juf Turkstra (OA) heeft een nieuwe baan: per 1 
mei gaat ze werken op de Prins Willem 
Alexanderschool in Sliedrecht. Lisanne: ook op 
deze plek van harte gefeliciteerd met je nieuwe 
benoeming (een mooie stap!), maar we vinden 
het jammer dat je ons gaat verlaten… 

Op maandag 25 april zullen de kinderen afscheid 
nemen van de juf. Hier wordt u deze maand via 
Parro nog over geïnformeerd. 
 
Hartelijk welkom (1) 
Na de meivakantie start Fiene van Wijngaarden in 
de instroomgroep. We hopen dat je hier snel 
gewend bent en wensen je hier een goede tijd! 
 
Hartelijk welkom (2) 
Sinds woensdag 23 maart zijn er enkele 
Oekraïense kinderen op onze school. Verspreid 
over diverse klassen volgen zij hier onderwijs. We 
heten ook op deze plaats Daniella, Matvii, Mark, 
Eva en Andriy hier van harte welkom!  
Voor iedereen is het best even wennen, maar we 
vinden het fijn dat we op deze manier iets voor de 
kinderen kunnen doen. We zijn ook erg blij met de 
ondersteuning die juf Sveta en Sonya ons bieden. 
 
Paasviering 
We zijn blij dat we na een aantal jaar van vieringen 
zonder ouders, dit jaar het paasfeest weer met 
elkaar kunnen vieren! Daarom willen we u van 
harte uitnodigingen voor onze paasviering op 
woensdag 13 april. Vanaf 11:30 uur zingen we 
met alle kinderen en ouders op het plein enkele 
paasliederen. Ook grootouders, buren of andere 
belangstellenden zijn welkom! 
Vanaf 11:00 uur is er voor u koffie/thee met wat 
lekkers. Na afloop kunt u uw kind(eren) meteen 
meenemen naar huis. 
In de ochtendpauze krijgen de leerlingen van 
school wat drinken en iets erbij. 
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Wanneer het weer niet goed genoeg is om het 
zingen buiten door te laten gaan, wordt u daar 
dinsdagavond 12 april over geïnformeerd. 
Een praktisch punt van aandacht: wilt u zoveel als 
mogelijk lopend komen? Als u met de fiets komt, 
kunt u deze parkeren bij ‘de Rank’. Als u met de 
auto komt, graag niet bij de Jumbo of langs de 
Dorpsstraat parkeren. 
 
Vrije dagen rondom Pasen 
Op Goede Vrijdag (15 april) en Tweede Paasdag 
(18 april) is de school dicht. Ook dinsdag 19 april 
zijn de leerlingen nog een dag vrij. 
 
Afsluiting Dorpsstraat 12 april 
Op dinsdag 12 april is de Dorpsstraat ter hoogte 
van de schoolwoning van 7:00 uur tot 16:00 uur 
afgesloten vanwege een reparatie aan de 
gasleiding door Stedin. Het is nog niet zeker of we 
die dag gebruik kunnen maken van het schoolpad. 
Als dat niet het geval is, kunnen de leerlingen via 
de zijingang bij ‘de Rank’ naar binnen.  
Fietsen worden dan ook geplaatst bij ‘de Rank’, op 
dezelfde plaats als waar ze ook stonden toen het 
schoolplein aangelegd werd. Vanwege de 
beperkte ruimte willen we vragen om 12 april 
zoveel als mogelijk lopend naar school te komen. 
Om een verkeersopstopping bij de Jumbo te 
voorkomen is de vraag om zo min mogelijk met de 
auto te komen, en áls u toch met de auto komt, 
even om te rijden over de Gijbelandsedijk.  
 
Wandelen voor Water 
Op vrijdag 25 maart hebben de leerlingen van 
groep 7 en 8 zes kilometer gelopen voor 
‘Wandelen voor Water’. Hiermee hebben ze het 
prachtige bedrag van € 3700,00 opgehaald!  

Koningsspelen 
Dit jaar worden de Koningsspelen gehouden op 
dinsdag 26 april. We zijn blij dat we de tent van de 
Oranjevereniging weer mogen gebruiken, en 
willen hen bedanken voor hun hulp bij de 
organisatie! 
Voor alle leerlingen begint die dag om 12:00 uur 
de meivakantie. 
 
Schooldammen 
Op woensdagmiddag 23 en 30 maart is het 
schooldamtoernooi gehouden in Noordeloos. De 
‘welpen’ (groep 5-6) hebben op woensdagmiddag 
23 maart drie bekers mee naar huis mogen 
nemen: ze wonnen de eerste prijs, ontvingen de 
wisselbeker en Noa van der Wal kreeg een beker 
omdat ze alle wedstrijden had gewonnen. De 

‘pupillen’ (groep 7-8) wisten zelfs vier bekers te 
bemachtigen: de eerste prijs, de tweede prijs, de 
wisselbeker en de topscoordersbeker voor Jasper 
Koorevaar. 
De eerste teams zijn geplaatst voor de landelijke 
finale. Deze wordt gehouden op zaterdag 14 mei 
in Baarn (welpen) en zaterdag 21 mei in Loenen 
aan de Vecht (pupillen). 

 



De volgende Druppels verschijnt op  
woensdag 11 mei. 

Zelftesten 
De afgelopen weken hebben de leerlingen uit 
groep 6-8 steeds op maandag twee zelftesten 
gekregen. Nu het overheidsadvies om twee keer 
per week preventief te testen is vervallen, zullen 
we deze testen ook niet meer uitdelen. 
 
Sportdag 
De jaarlijkse sportdag is verschoven van 
donderdag 12 mei naar dinsdag 31 mei. Dat 
betekent dat de groepen 1-4 op 31 mei ’s middags 
vrij zijn, en op 12 mei ’s middags gewoon naar 
school gaan. Dit geldt ook voor de instroomgroep. 
 
Agenda 

• 13 april: Paasviering 

• 14 april: School op Seef (groep 5/6) 

• 15 april: Goede Vrijdag 

• 18 april: Tweede Paasdag 

• 19 april: leerlingen vrij  

• 20 en 21 april: IEP-toets (groep 8) 

• 22 april: gastlessen ‘afvalvrije school’ 

• 26 april: Koningsspelen 

• 27 april t/m 6 mei: meivakantie 
 
Psalmrooster 

Datum Groep 3-
4 

Groep 5-
8 

A* 

11-4 22:16 40:8a 69:2 

18-4 21:5a 84:6a 42:3 

25-4 21:5 145:7 84:5 

Meivakantie 116:1 141:2 46:4 

9-5 100:3a 68:17a 66:5 

*Deze psalm kan worden aangeboden in de 
bovenbouw als er geen twee weken nodig zijn om 
een psalm te leren.  
 
De genoemde data zijn de data waarop de psalm 
wordt overhoord.  
 
 
 

 


