
 

 

 

 

Vrijdag  31 maart 2017 
 

Weekbrief 
 

Activiteitenoverzicht   
 
31 maart t/m 2 april  Oudpapiercontainer 
21 t/m 23  april Oudpapiercontainer 
10 t/m 12 april   Schoolvoetbal 
13 april    Witte Donderdagviering/ Paasbrunch 
14 april   Goede Vrijdag (kinderen zijn vrij) 
17 april   Tweede paasdag (kinderen zijn vrij) 
21 april      Koningsspelen 
22 t/m 30 april   Meivakantie 
 
 

Aanwezigheid directie / Meerschools Intern Begeleider (MIB) 
 
Ramona 
Maandag 3 april 
Dinsdag 4 april 
Dinsdag 11 april 
Woensdag 12 april 
 
Marcha 
Dinsdag 4 april  
Dinsdag 11 april 

 
Nieuws uit de school 

 
Social Schools 

We zijn nu een tijdje aan de slag met Social Schools en zien dat de meeste ouders zich inmiddels hebben aangemeld, 

fijn! De eerste reacties zijn positief en daar zijn we ontzettend blij mee.  

 

Heeft u zich nog niet aangemeld? U heeft woensdag opnieuw een activatielink in de mail ontvangen. We willen u 

vragen zich aan te melden, zodat u geen belangrijke informatie mist.  

 

Meester en Juffendag 

Kleine wijziging in de activiteitenkalender. Helaas is er bij het samenstellen van de kalender geen rekening gehouden 

met onze peutergroep Boontjes in de Dop. Vorig jaar deden ze ook mee met het feestelijke gebeuren en natuurlijk 

moet het dit jaar ook weer zo zijn.  Vandaar dat de Meester- en Juffendag verschoven wordt naar donderdag 1 juni.  

 

Schoolfruit 

In week 14 (3 t/m 7 april) krijgen de kinderen het volgende aan fruit en groenten aangeboden: komkommer, 

waspeen en appel. 

 



Verzuimregister 
Vanaf 1 april moeten de scholen het ongeoorloofd verzuim via DUO doorgeven aan de leerplichtambtenaar. We 
moeten een melding maken van het relatief verzuim, dit is wanneer een leerling meer dan 16 uur in 4 weken 
ongeoorloofd afwezig is. Wanneer een leerling langer dan 4 weken afwezig is, is er sprake van langdurig relatief 
verzuim en maken we daar een melding van. Het luxe verzuim d.w.z. zonder verlof op vakantie gaan buiten de 
schoolvakanties om mag niet en is dus ongeoorloofd verzuim. Als we deze melding niet maken en de 
onderwijsinspectie merkt dat, kan de school een bestuurlijke boete krijgen van €1000,- per overtreding met een 
maximum van €100.000,- per schooljaar. 
 

Incasso’s Oudervereniging 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
  
De penningmeester van de Oudervereniging (OV) gaat in april de derde ronde met incasso’s uitvoeren.  
Er wordt uiteraard alleen geïncasseerd, indien wij een getekend machtigingsformulier hebben. 
  
Hoogte van de incasso-bedragen: 
Bij incasso in 3 termijnen: 

-          Uw kind zit in groep 1-6:          € 17,50                  
-          Uw kind zit in groep 7 of 8:      €   5,00                   

  
Incasso in 1 termijn (mits niet eerder geïncasseerd/ machtigingsformulier later ontvangen) 

-          Uw kind zit in groep 1-6:            € 52,00 
-          Uw kind zit in groep 7 of 8:       € 25,00  

 
Specifiek voor laat-instromers (gedurende het schooljaar op school, bijv. in groep 1) 
 
Incasso in 1 termijn: 

-          Uw kind zit in groep 1-6:           € 25,00 
-          Uw kind zit in groep 7 of 8:       € 25,00 

 
Wanneer incasso: 
Zo rond 6 april worden de bijdragen geïncasseerd.  
  
Heeft u nog vragen/ opmerkingen, mailt u dan met ovbonifatius@outlook.com (is e-mailadres van de OV). 
  
Met vriendelijke groet 
  
Voorzitter Oudervereniging 
Trijntje Weinans 
 

Gezinsviering Palmpasen 

Zondag 9 april (11.00 uur in de RK Willibrorduskerk) 

 

"Kleine ezel uit de stal, strek je beentjes vlug. 

Het is de Heer die komen zal, hij klimt op je rug! 

Hosanna!" 

Het is feest in Jeruzalem. De mensen aan de kant van de weg zwaaien met palmtakken om hun koning te 

verwelkomen.  

Jezus rijdt de stad binnen op een ezeltje. Niet op een groot paard of op een kameel. Een koning die op een ezeltje de 

stad binnenrijdt... dat is toch best gek en tegelijkertijd heel bijzonder! 

 

Ook wij willen aan het begin van de Goede Week de feestelijke intocht van Jezus vieren. Daarom nodigen wij je uit 

om je Palmpasenstok mee te nemen en samen met het kinderkoor, de communicantjes en pastor Ria mee te lopen 

in de optocht door de kerk.  
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Tijdens de gezinsviering zullen we uitleg krijgen waarom we deze mooi versierde stokken meenemen en wat alle 

symbolen betekenen. Deze viering krijgt een extra feestelijk tintje, want de kinderen die de 1e Communie gaan doen 

zullen zich aan jullie voorstellen. 

 

Komen jullie ook? 

 

Groetjes Karina, Francine en Marion  

 

Paasviering en paasbrunch 
Donderdag 13 april is er om 9.00 uur een paasviering in de kerk. U bent hierbij van harte welkom. 
Na de viering in de kerk gaan wij terug naar school. Voor de pauze van 10.00 uur nemen de kinderen eigen eten en 
drinken mee. 
Om 11.30 uur gaan we met de kinderen brunchen. School verzorgt de broodjes en het drinken. De kinderen nemen 
allemaal hun favoriete broodbeleg mee om samen met klasgenoten te delen tijdens de paasbrunch. Wilt u uw kind 
voor de brunch een bord, bestek en een beker meegeven? Bestek en beker graag voorzien van naam en in een 
plastic tas. 's Middags gaan de peuters en kleuters paaseieren zoeken op het grote bso-veld. Voor de groepen 3 t/m 
8 staat het Neut'n schait'n op het programma. Natuurlijk zijn onze klassenouders deze dag van harte welkom in de 
groep! Alle kinderen zijn gewoon om 14:30 vrij. 
 
 

Nieuws uit de groepen 
 
Peuters - Juf Lida en Juf Paulina 
 
Deze week is Milan op ‘t Ende begonnen bij ons op de groep. Milan is ook al zo dapper. Neemt zonder problemen 
afscheid van zijn ouders en is al zo flink aan het spelen. Wij wensen je een hele fijne tijd toe bij ons op de 
peuterspeelzaal. 
 
We zijn deze week begonnen met het thema Lente. Toepasselijker kan het niet. Prachtig weer, volop gelegenheid 
om buiten te spelen. Dit hebben we deze week ook veelvuldig gedaan. Op ons eigen plein, maar ook op het 
kleuterplein met groep 1 & 2. Fijn om te zien dat de kleuters al zo goed rekening houden met de peuters. Ze 
betrekken ze in hun spel en houden rekening met elkaar. Prachtige samenwerking gezien in de zandbak en op de 
fietsen. Gezamenlijke bakkerijen, fietsclubjes, dansclubjes.  
 
In de groep hebben we al een aantal spelactiviteiten gedaan over het thema Lente.  
Er worden jonge dieren geboren, maar hoe heet het kindje van de koe, van het varken, van de kip en van het paard. 
Het kindje van het paard blijft moeilijk. Volgens Diede en Kiki is het een föhn!   (klinkt als…..) 
Ook hebben we al een aantal nieuwe liedjes geleerd over de lente en de dieren. 
 
Donderdag hebben we met de kinderen in de bolderkar fijn gewandeld door Ter Apel. Daphne merkte op dat er bij 
de speelgoedwinkel een brandweerauto was, daar moest je centjes in gooien,  5 en dan gaat het rijden. Juf? Heb je 
ook geld mee?  Jammer genoeg ging dat feestje voor de 13 kinderen niet door!  
 
We hopen dat de lente zo doorzet, dan kunnen we nog fijn wandelingen gaan maken en buiten spelen. 
 
Alle peuters willen langs deze weg de Familie Riemsma bedanken voor de traptraktor die we van hen hebben 
gekregen. Super! We zijn er heel erg blij mee.  
 
Groep 1/2 - Juf Astrid en juf Rianne   
 
Rapporten 
De kinderen van groep 1 krijgen, als ze naar groep 2 gaan, eind groep 1 hun eerste rapport mee. De kinderen van 
groep 2 krijgen donderdag 6 april hun eerste rapport van dit schooljaar mee.  
 
We hebben het druk met het thema lente/Pasen. We maken mooie werkjes en spelen heel fijn buiten! We hebben 
het fijn samen.   



Groep 3/4 - Juf Lianda en juf Paulien 
Deze week is er geen nieuws van groep 3/4. 
 
Groep 5/6 - Juf Lian en juf Lianda 
Deze week is er geen nieuws van groep 5/6. 
 
Groep 7/8 -  Juf Mirjam en juf Rianne 
 
Bedrijvenbezoek  
Een aantal weken geleden is er een briefje mee gegaan over het bedrijvenbezoek op 11 april. Nog niet alle briefjes 
waarop toestemming wordt gegeven zijn ingeleverd. Mocht uw kind niet mee gaan naar het bedrijvenbezoek wilt u 
dit dan even melden bij de leerkracht? Deze dag hoeven de kinderen geen lunch mee naar school te nemen. 
 
Verkeersexamen 
De leerlingen van groep 7/8 hebben maandag 29 mei het praktisch verkeersexamen. Tijdens het examen zullen de 
kinderen een bepaalde route fietsen. We zijn op zoek naar ouders die tijdens het examen willen helpen bijv. bij de 
start/ finish of op een controlepost. Opgeven kan bij de leerkracht. 
  

Opstaan  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 3 
 
Dat het lente wordt is nu goed te zien. De bomen worden weer groen, en we zien bloemen in de perken tot bloei 
komen. De natuur staat op uit een lange winterslaap. Het thema van Trefwoord voor de komende weken is Opstaan. 
Met dit thema zullen we ook het paasfeest beleven.  
 
Pasen, een feest met veel betekenissen 
Pasen is uitlopende takken, bloeiende forsythia, kuikens uit het ei. Het is niet toevallig dat Pasen in de lente wordt 
gevierd. De natuur zelf is het belangrijkste symbool om de betekenis te duiden. Het christelijke paasfeest borduurt 
voort op het joodse Pesachfeest, waarin de bevrijding uit de slavernij van Egypte wordt herdacht. Dit feest valt weer 
samen met een nog ouder joods voorjaarsfeest rond de eerste oogst. In het christelijke paasfeest staat de thematiek 
van vernieuwend leven centraal.  

Het verrijzenisverhaal van Jezus is moeilijk te begrijpen. Ook de evangelisten die deze verhalen 
hebben geschreven, hebben ermee geworsteld. Nergens is het opstaan van Jezus letterlijk 
beschreven. Wel lezen we hoe vrouwen op paasmorgen het graf bezoeken, ontdekken dat het leeg 
is, en van een engel te horen krijgen dat Jezus is opgestaan. Het verhaal klinkt al bijna tweeduizend 
jaar.  
Pasen is leven, zoals de natuur na een doodse winter tot leven komt, zo mogen mensen geloven 
dat Jezus die bij leven opstond tegen onrecht, uitsluiting en machtsmisbruik, onder ons opnieuw 
tot leven komt. 

  
Opstaan met lef… 
In dit thema ontdekken kinderen verschillende betekenissen van opstaan. Het begint met ’s ochtends je bed 
uitkomen en actief worden. Doen wat nodig is. Een ander en jezelf vooruit helpen.   

Opstaan kan ook betekenen het opnemen voor mensen die in de verdrukking 
komen. Opstandig worden bij het zien van onrecht. Kinderen zien een film die 
speciaal voor Trefwoord is gemaakt. In deze film verbergt de twaalfjarige Floor 
een Irakees klasgenootje die uitgezet dreigt te worden.  
Het zijn voorbeelden van opstaan, voorbeelden van geloven in het goede. 
Voorbeelden die laten zien dat de boodschap van Jezus springlevend is.  
 
 
 

Pasen vieren betekent niet enkel het wonder van tweeduizend jaar geleden herdenken. Pasen is geloven  
dat Jezus ook onder ons leeft, dat wij zo tot leven mogen komen. Dat zijn grote woorden die mensen tot  



uiting brengen in kleine of grote moedige daden.   
Jezus’ opstaan uit de dood met Pasen is en blijft een groot mysterie. We kunnen het niet 
verklaren, maar we kunnen er wel mee leven. Dit verhaal vormt een belangrijke inspiratiebron 
die mensen moed en lef geeft om zelf op te staan voor een meer humane wereld.  
 
Op deze wijze hopen we met de kinderen het paasfeest te beleven. En bovenal hopen we dat 
de kinderen er het vertrouwen uit putten dat zinvol is op te staan tegen onrecht, uitsluiting in 
het klein en in het groot.   
 
 
 
 

Universiteit Utrecht 
 

 Recent gescheiden ouders en kinderen (8-16 jaar) gezocht voor onderzoek 
  

Gezinsrelaties na Scheiding 
 

Doel van het onderzoek  

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Met dit 

onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en wat dit 

betekent voor de ontwikkeling van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen 

die te maken krijgen met een scheiding.  

 

Doelgroep  

We zijn daarom op zoek naar gezinnen waarvan ouders 1,5 jaar of korter geleden uit elkaar zijn  

gaan wonen of binnenkort uit elkaar gaan. Eén of meer kinderen zijn tussen de 8-16 jaar. Ervaring  

met eerder onderzoek leert ons dat kinderen het leuk of zelfs fijn vinden om mee te doen aan dit soort onderzoek. Het 

liefst zien we beide ouders, maar deelname is ook mogelijk als één ouder mee wil doen. Als beide ouders meedoen dan 

hoeven zij niets samen te doen, er worden aparte afspraken gemaakt. Ook hoeven ouders en kinderen niet naar de 

Universiteit Utrecht te komen.  

 

Onderzoeksopzet  

Om verandering te kunnen onderzoeken zijn er 3 metingen: kort nadat ouders apart wonen, één jaar later en nog één 

jaar later. Voor elke meting krijgen kinderen €10,- en aan het eind worden 3 geldbedragen (€50,- €100,- en €150,-) 

verloot. Tijdens het onderzoek vullen ouder(s) en kind(eren) afzonderlijk een vragenlijst in. Ook filmen we ouder en kind 

tijdens een gezamenlijk taakje in gespreksvorm. Tot slot houden kinderen elk halfjaar, 2 weken een paar vragen bij in 

onze App.  

 

Helpt u ons mee…  

…meer zicht te krijgen op hoe gezinnen zich aanpassen na een scheiding, zodat we kinderen én ouders beter 

kunnen helpen tijdens deze vaak lastige periode? Of kent u iemand anders in deze situatie die mogelijk mee 

zou willen doen? Kijk op onze website www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl voor meer informatie, onze contactgegevens 

en een online aanmeldformulier! U kunt ook direct mailen naar gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl  

 

 

***Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Alle onderzoeksgegevens  

blijven volstrekt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.*** 

 
 
 
 
 

Team  
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