
 

 
 Basis voor het leven! 

 
Maandbrief  APRIL 

Schooljaar 2020-2021 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s),   
Deze week staan wij op school stil bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. 

In het afgelopen jaar kenden we veel beperkingen; verscheidene weken konden de 

kinderen niet naar school, veel gezinnen hebben te maken gehad met quarantaine waarin 

ze langere tijd niemand anders mochten ontmoeten dan alleen huisgenoten en sowieso 

zijn alle ontmoetingen behoorlijk beperkt. 

Om mij heen hoor ik steeds meer mensen 

die hier last van ondervinden; die de 

familie- en vriendenbezoeken missen, die 

eenzamer worden en verlangen naar sociale 

activiteiten. 

De komende dagen mogen wij ons 

herinneren dat Jezus Zijn lijdensweg 

helemaal alleen ging en door Zijn Vader 

verlaten werd, ‘opdat wij door Hem 

aangenomen en nooit meer door Hem 

verlaten zouden worden’. 

Hoe alleen en eenzaam wij ons ook voelen 

en hoe we ook verlangen naar het ‘oude 

normaal’, wij hoeven die weg niet alleen te 

gaan. 

Dat is ook de boodschap die we onze 

kinderen mee willen geven deze week. 
 

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
 

Personele zaken 
Op 5 april is juf Suzanne jarig. Wij zijn dankbaar voor haar inzet en 

enthousiasme in het afgelopen jaar en wensen haar Gods zegen en 

alle goeds voor het nieuwe jaar. 

Helaas moeten we juf Suzanne ook al enige dagen op school 

missen. Zij heeft in de gezinssituatie te maken met positieve 

corona-besmettingen. Deze week zal ze in ieder geval nog niet op 

school zijn. Wij wensen haar en haar gezin een goed herstel toe.  
 

Rondom corona 
Het kon bijna niet uitblijven; de eerste corona-besmettingen onder onze leerlingen. 

Groep 5-8 moest ineens in thuisquarantaine en ook een paar kinderen uit groep 3-4 

waren in aanraking geweest met de besmette kinderen.  

Van veel scholen horen we dat zo’n besmetting vervolgens als een lopend vuurtje door 

de school kan gaan, waarbij steeds andere groepen in quarantaine moeten en uiteindelijk 

vaak gekozen wordt om de hele school weer een paar weken te sluiten. 

Wij zijn dankbaar dat het bij ons gebleven is bij deze groepen en dat bijna alle kinderen 

–na een negatieve test- binnen 10 dagen weer naar school konden komen. Op één na 

hebben we na 10 dagen alle kinderen weer op school mogen ontvangen. 

Voor ons is dit in ieder geval een teken dat de maatregelen die we hebben genomen, 

goede maatregelen zijn. Het geeft ons vertrouwen voor eventuele nieuwe besmettingen. 

In een Parro-bericht is dit al eerder gecommuniceerd:  



Vanwege de bereikbaarheid in verband met calamiteiten rondom Corona schakelen we 

buiten schooltijden voorlopig de telefoon van school door naar het thuisadres van Tineke. 

U kunt dus, ook in weekenden of 's avonds het schoolnummer bellen als u te 

maken hebt met een besmetting en dit directe gevolgen heeft voor de organisatie op 

school. 

Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u alleen in geval van een calamiteit van 

deze mogelijkheid gebruik maakt. 
 

Tijdens het paasweekend vragen wij u een calamiteit rondom Corona te melden in de 

Parro-app aan juf Wendy. Zij zal een aantal keer per dag de Parro-app checken, dus een 

reactie kan even op zich laten wachten.  
 

Paaslunch / Sing-in 
We vinden het jammer dat de Paaslunch én Sing-In 

vanwege alle huidige maatregelen niet door kunnen gaan. 

Nu lunchen we gelukkig (vanwege het continurooster) 

altijd al gezellig met elkaar, maar dit keer moet de 

paaslunch zelf van thuis meegenomen worden. Wij zorgen 

wel voor een gekookt eitje, dus mocht uw kind dit op 

brood willen doen, geeft u dan een extra boterham 

hiervoor mee.   

Uiteraard zal de donderdag op 1 april in het teken staan 

van een Paasviering in de klas en krijgen alle kinderen ’s 

middags op school een kleine traktatie.  
 

Paasweekend 
De leerlingen hebben een lang weekend vrij vanwege Goede Vrijdag  (vr 2 april) en 

Tweede Paasdag (ma 5 april).  
 

Geannuleerde activiteiten:  
Komende maand vervallen een aantal activiteiten op de kalender:  

• Inloopkwartier (7 april) 

• Schoolvoetbal jongens en meisjes (7, 14, 21 april) 

• Verkeersexamen praktijk (12 april) 

• Schoonmaakavond in school (15 april) Wel kan het zijn dat u via uw kind materialen 

meekrijgt om thuis schoon te maken.  
 

Extra vrije dag groep 3/4 
Donderdag 8 april hebben de leerlingen van groep 3/4 een extra vrije dag. Juf Nelleke 

Walters heeft op die dag andere verplichtingen in verband met haar functie als intern 

begeleider.  
 

Studieochtend onderbouw 
Woensdag 14  april hebben de groepen 1 t/m 4 een vrije dag 

vanwege een studieochtend van de leerkrachten.  
 

Schoolfruit 
Aan de levering van het gratis schoolfruit gesponsord door de 

Europese Unie komt een einde.  In de week van 12 t/m 16 april 

krijgen we voor de laatste keer fruit geleverd.  
 

Afname CITO Eindtoets 
Op 20, 21 en 22 april zullen de kinderen van groep 8 hun Cito Eindtoets 

maken. Sinds vorig jaar zijn we overgestapt van de Route8 toets naar deze 

Cito Eindtoets. Vanwege de scholensluiting vorig jaar is toen de toets niet 

afgenomen. Dit jaar zal dus de eerste keer zijn. De toets is digitaal en 

adaptief; iedere dag wordt het niveau van de toets aangepast aan hoe uw 

kind die dag heeft gewerkt. 

Vanuit de overheid is besloten om –net als vorig jaar- dit jaar de toets niet mee te laten 

tellen voor het kwaliteitsonderzoek van de school. Wel kan de toets aanleiding zijn om 

het VO-advies te heroverwegen. 



Deze week krijgen de kinderen van groep 8 een Ouderfolder mee met meer informatie 

over de Eindtoets. 
 

Koningsspelen/Sportdag 
De sportdag (groep 5-8) komt op vrijdag 23 april te vervallen.  

Op vrijdag 23 april worden in groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 

alternatieve Koningsspelen gehouden binnen de groepen.  
 

Meivakantie 
 

 

 

Van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei is de school gesloten 

vanwege de Meivakantie.   

 

 
 

 

Schoolreizen en schoolkamp 
Aangezien de maatregelen nog niet versoepelen en de besmettingen nog stijgen (ook 

onder kinderen), vrezen wij dat de schoolreizen en het schoolkamp eind mei nog te vroeg 

zullen zijn om door te kunnen gaan. Ook is er vooralsnog geen zicht op wanneer 

pretparken open zullen gaan.  

Tijdens de studiedag is daarom besloten om de data te verschuiven naar eind juni, in de 

hoop dat er dan meer mogelijk is en maatregelen versoepeld zijn.  

Garanderen kunnen wij dit helaas niet, maar we hopen door te verplaatsen naar een later 

moment de kans te vergroten om dit schooljaar wél op schoolreis en schoolkamp te 

kunnen, maar het blijft afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen t.z.t. rondom 

het virus.  
 

De schoolreizen van groep 1/2 en groep 3 t/m 6 zijn verplaatst naar: 

Donderdag 24 juni 2021  

Het schoolkamp is verplaatst naar: 

Woensdag 23 juni t/m vrijdag 25 juni 2021.  

Juf Wendy zal de ouders die zich hebben aangemeld voor het rijden van/naar het 

schoolkamp deze week benaderen.  
 

Verkeersexamen 
Ieder jaar doet groep 7 mee aan het landelijk verkeersexamen. Vorig jaar is het 

verkeersexamen vanwege de scholensluiting niet doorgegaan. Dit jaar zal het 

praktijkexamen vanwege de corona-maatregelen niet doorgaan. 

Zowel groep 7 als groep 8 hebben dit jaar (vandaag!) meegedaan aan het theoretisch 

verkeersexamen. En de uitslag... iedereen is geslaagd! 
 

Data voor de agenda 
APRIL 

01-04-2021 Paasviering in de klas 

02-04-2021 Goede Vrijdag, leerlingen vrije dag 

05-04-2021 Tweede Paasdag, leerlingen vrije dag 

Juf Suzanne jarig 

08-04-2021 Groep 3/4 extra vrije dag 

14-04-2021 Groep 1 t/m 4 vrije dag i.v.m. studieochtend 

20/21/22 april  CITO eindtoets groep 8  

23-04-2021 Koningsspelen in alle groepen 

26-04-2021  

t/m 

07-05-2021 

Meivakantie 

1e week na meivakantie 

10-05-2021 Maandbrief mei verschijnt 

13-05-2021 Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij 

14-05-2021 Extra vrije dag i.v.m. Hemelvaart 



Liederenrooster (Groep 3 t/m 8) 
Datum* Psalm/lied Startpunt weeknr.  

01-04-2021 Liederen paasviering Levend water rooster 

09-04-2021 Op Toonhoogte 104:1 

Mijn Jezus, ik hou van U 

Levend water rooster 

16-04-2021 Psalm 42:1 24 

23-04-2021 LB 182:1 / NLB 575: 1 

Jezus, leven van ons leven 

40 

 

Levend Water rooster  

 
 

Even voorstellen...  

Ik ben Gerrit Heuvelman, 40 jaar oud, getrouwd met Janneke en 

vader van Dico uit groep 6 en Rosina uit groep 4. 

Sinds 2016 ben ik werkzaam als financieel controller bij een 

aannemersbedrijf in Meerkerk, waarna we in 2017 dichterbij mijn 

werk een woning zochten en zodoende aan de Onderweg 9 in ons 

mooie dorp Hoogblokland zijn uitgekomen. 

Komend vanuit het drukke Ridderkerk hebben we nog geen 

moment spijt gehad van deze verhuizing! Ook voor mijn grote 

hobby, de postduivensport, heb ik nu meer ruimte. 

Voor vrijwilligerswerk ben ik dicht bij mijn professie gebleven; ik verzorg de financiële 

administratie van de hervormde gemeente in ons dorp waar we meelevend zijn, en ik 

ben penningmeester van onze school en daarmee ook onderdeel van het dagelijks 

bestuur. 

Deze functie heb ik op me genomen omdat ik het belangrijk vind dat onze kinderen naar 

een christelijke school gaan in eigen dorp en zich daar veilig en thuis voelen. Door mijn 

bestuursfunctie draag ik daar mijn steentje aan bij en tevens vind ik het leuk en 

interessant om zodoende meer te weten te komen over de school en het onderwijs dat 

mijn kinderen daar krijgen. 

Als laatste wil ik opmerken dat we als gezin ons thuis voelen in Hoogblokland en dat we 

de gezellige activiteiten in het dorp missen door de corona-maatregelen. Hopelijk keert 

de gezelligheid weer snel terug als de maatregelen weer voorbij zijn! 

Groeten, Gerrit 

 

Een hartelijke groet, 
namens alle leerkrachten,                                                                                                                      

Tineke Folkers 

De volgende Maandbrief verschijnt DV maandag 10 mei 2021 

 

 

Wij wensen u Gezegende Paasdagen 


