
 

 

 
 Basis voor het leven!

 

 

'Het is de God van de hemel die ons doet slagen' (Nehemia 2: 20) 

 

Volgende week mogen we biddag houden. In het programma van de HGJB staat Nehemia 

2 centraal. Nehemia krijgt het op zijn hart om terug te keren naar Jeruzalem, om daar de 

stad en de tempel te herbouwen. Hij gaat zijn weg biddend tot zijn God. Alleen met Hem 

zal zijn missie slagen. 

 

Wij zijn blij en dankbaar dat we weer fysiek onderwijs mogen geven. We zijn best 

teleurgesteld over de reacties vanuit de overheid over de zogenaamd ontstane 

achterstanden. Wij zijn van mening dat je niet van achterstanden kan spreken als die 

collectief zijn (voor alle kinderen in het land geldend), maar ook dat kinderen op andere 

gebieden juist weer veel geleerd hebben. 

 

Het zijn niet de beschikbaar gestelde gelden, het zijn niet de extra programma's, het is 

niet het bieden van extra onderwijstijd, het is de God van de hemel die ons doet slagen. 

Hij weet van de situatie waarin wij allemaal zitten, Hij beschermt ons en laat ons zien 

wat we allemaal wel kunnen en mogen en leren. 

Laten we Hem danken voor alles wat we gekregen hebben en Hem bidden om ook het 

komend jaar weer met ons mee te gaan. 

Ook deze maand mogen we weer twee jarige juffen feliciteren. 

De coronamaatregelen maken ook dat verjaardag vieren met 

de kinderen op dit moment niet mogelijk is. Juf Tineke zal 

(samen met juf Suzanne) aan het eind van het schooljaar met 

de kinderen een datum prikken om feest te vieren. Juf Rianne 

zal (samen met juf Marjolijne) ook op een later tijdstip haar 

verjaardag met de kinderen vieren. 

 

Juf Tineke is op 2 maart jarig en juf Rianne op 6 maart. 

Wij zijn dankbaar voor de gezondheid en het enthousiasme 

waarmee zij, ondanks alle beperkingen, in het afgelopen jaar 

hun werk hebben kunnen doen. 

 

In regio noord en midden Nederland zijn de scholen voor de voorjaarsvakantie twee 

weken open geweest. In die korte periode hebben verschillende scholen hun deuren toch 

weer moeten sluiten vanwege het hoge aantal besmettingen. 

Terwijl deze regio's vakantie vierden ging het zuiden weer naar school. Binnen een week 

moesten ook daar verschillende scholen alweer tijdelijk dicht. 

Inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat ook jonge kinderen wel degelijk een rol spelen 

in de verspreiding van het corona-virus; veel besmettingen zijn terug te leiden naar de 

onderbouwgroepen die het moeilijk vinden om afstand te houden. Oudere kinderen lijken 

vervolgens besmet door hun jongere broertjes en zusjes uit de onderbouw. 

 



Met andere woorden: voorzichtigheid en het strikt volgen van de adviezen is echt 

geboden. De gevolgen voor een hele groep – en soms voor een hele school – kunnen 

groot zijn wanneer een kind met klachten toch naar school komt. 

 

Testen kan niet verplicht worden gesteld, maar wij willen wel een dringend beroep 

daarop doen; immers als uw kind wel klachten heeft maar niet bekend is of dit wel of 

geen corona is, blijft de situatie voor de andere kinderen en het personeel onzeker. Ook 

is er dan geen aanleiding om een klas in quarantaine te sturen, waardoor een besmetting 

zich hevig kan verspreiden als het toch corona blijkt te zijn.  

Daarom willen wij toch vragen, ter bescherming van alle andere kinderen en het 

personeel op school, uw kind te laten testen bij klachten. 

Morgen, dinsdag 2 maart, hebben de kleuters nog een extra vrije dag.

Beste ouders, zoals ieder schooljaar heeft juf Nelleke recht op extra vrije dagen. Tot en 

met 11 maart heeft ze vrij. Van 3 t/m 11 maart ben ik op school in de kleutergroep als ik 

tenminste niet verkouden ben o.i.d. 

Vriendelijke groet, juf Anja 

 

Wij vragen u uw kind(eren) deze week thuis te controleren op de 

aanwezigheid van hoofdluis nu de controle op school na de vakantie 

niet door kan gaan. 

Controleren en behandelen | RIVM  

De open lesmiddag op donderdag 4 maart kan helaas niet doorgaan.  

Woensdag 10 maart is het Biddag. Het thema van dit jaar is: 

Nehemia, de biddende bouwer. Helaas kunnen we, i.v.m. alle 

maatregelen rondom het Coronavirus, de dienst niet in de kerk 

houden. We vieren het deze keer in onze eigen groep.  

Leerlingen blijven thuis als: 
• ze verkoudheidsklachten hebben, ook als dat lichte klachten zijn, zoals 

niezen of een snotneus;  

• ze getest worden, totdat de uitslag bekend is;  

• ze positief getest zijn;  

• ze bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-

19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft 

thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;  

• ze een huisgenoot met COVID-19 hebben;  

• ze een nauw contact zijn van iemand die COVID-19 heeft. 

Testen kan niet verplicht worden gesteld, maar let op: een kind met klachten 

dat niet is getest, mag weer naar school of de kinderopvang als het 24 uur 

volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in 

het geval van aanhoudende milde klachten). Dit geldt alleen wanneer het kind 

geen contact is van een positief persoon! 

 

 

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen


We luisteren naar de uitleg van dit Bijbelverhaal, dominee Zeeman neemt dit namelijk op 

en we kunnen via YouTube hiernaar kijken en luisteren. We hopen op een goede viering! 

In de bijlage van de mail vindt u het bijbehorende Gezinsdagboek, om thuis te kunnen 

lezen ter voorbereiding op Biddag.  

 

Vanaf maandag 15 maart maken wij gebruik van een 

proeflicentie van de bijbelmethode Levend Water. Op dit 

moment kunnen wij nog geen gebruik maken van de 

licentie, waardoor het ook nog niet mogelijk is het 

rooster met u te delen. In de week voorafgaand aan 15 

maart ontvangt u van ons in een apart bericht een 

bijbelrooster voor de periode vanaf 15 maart.  

Op donderdag 18 maart heeft het team een studiedag. Alle leerlingen hebben een vrije 

dag.  

Studiedagen worden gepland om als team te kunnen bouwen aan onderwijs en 

onderwijskundige vernieuwingen. Daarvoor is het belangrijk om bij elkaar te kunnen 

komen. Het gaat om het uitwisselen van ideeën, 

visies delen, verkennen en onderzoeken. 

Wij merken dat de corona-maatregelen ook 

invloed hebben op die studiedagen. Immers, 

ook daarbij is het niet mogelijk om fysiek bij 

elkaar te komen en zullen we het online moeten 

doen.  

We zijn blij dat die mogelijkheid er is, maar het 

haalt niet de kwaliteit van een gewone fysieke 

studiedag. 

 

Op Maandag 29 maart vindt het theoretisch 

verkeersexamen plaats.  

Omdat het verkeersexamen in 2020 helemaal is 

vervallen, zal groep 8 dit jaar meedoen met groep 7. 

We zijn al hard aan het oefenen en hopen op 100% 

geslaagden. 

Helaas gaat het praktijkexamen ook dit jaar niet door. 

 

 

02-03-2021 Groep 1/2 extra vrije dag 

Juf Tineke jarig 

06-03-2021 Juf Rianne jarig 

10-03-2021 Biddag 

18-03-2021 Studiedag team, alle leerlingen vrije dag 

29-03-2021 Verkeersexamen theorie groep 7/8 

Maandbrief april verschijnt 

 

Datum* Psalm/lied Startpunt weeknr.  

05-03-2021 Psalm 100: 1  22 

12-03-2021 Liederen Biddag Biddag thema (HGJB) 

19-03-2021 Op Toonhoogte 438 Levend Water rooster 

26-03-2021 LB 323: 1 / NLB 906: 1 Levend Water rooster 



Iedere maandbrief zal een bestuurslid zich aan u/jullie voorstellen:  

 

 

 

 

 

De volgende Maandbrief verschijnt DV 29 maart 2021 


