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De Kalender 

1 april    Paasviering in de klas 

2 april     Goede vrijdag. Kinderen zijn vrij 

5 april Tweede paasdag. Kinderen zijn    

vrij. 

20 april    Centraal eindexamen groep 8 

22 april    Juf Alice Noordzij jarig 

22 april      Koningsspelen 

25 april    Juf Gerrine Adriaanse jarig 

27 april    Koningsdag. Kinderen vrij. 

3 mei     Meivakantie (t/m 14 mei) 
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 Beste ouders, 

Het voorjaar komt er weer aan. Vorig jaar schreef ik al dat ik dit altijd een erg mooie tijd in 

het jaar vind. Het uitlopen van de natuur laat iets zien van een nieuw begin. Dat is een 

mooie symboliek. Het starten van een nieuw onderwijsconcept is eigenlijk ook een nieuw 

begin. Daar kijken we ook met nieuwsgierigheid naar uit.  

We mogen ook weer Pasen vieren. Daar gaat Goede Vrijdag aan vooraf. We denken aan het 

lijden en aan de overwinning die Jezus haalde. In het licht van Pasen mogen we ook iets 

zien van een nieuw begin. Een bekend paaslied zingt: “Nu jaagt de dood geen angst meer 

aan , nu vangt het nieuwe leven aan.” 

Ik wens u allemaal een gezegende Pasen. 

Met vriendelijke groet, 

J.(Jaco) Offermans 
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De achterliggende weken 
 

We hoorden het om ons heen en werden er zelf ook mee geconfronteerd. Het Coronavirus heeft het 

onderwijs niet met rust gelaten. Er zijn klassen naar huis gestuurd, scholen gesloten, kinderen en 

leerkrachten getest én we hebben lesgegeven. Het is fijn dat de scholen open zijn, maar soms ook 

spannend. Als ik ’s morgens wakker word, kijk ik eerst op mijn telefoon of er een ziekmelding is van 

een leerkracht. Want u heeft al gemerkt dat dit gevolgen heeft. We weten niet wat de komende tijd 

ons nog brengen zal. Het is fijn om te merken dat er begrip, steun en vertrouwen is. Samen proberen 

we er het beste van te maken. We moeten er rekening mee houden dat we de rest van dit schooljaar 

steeds te maken zullen krijgen met besmettingen. Houd Parro steeds in de gaten. Dat is de manier 

waarop we u op de hoogte houden.  

Nieuwe leerlingen  
Afgelopen maand zijn er drie nieuwe kinderen op school bijgekomen: Mees Aantjes, Naomi 

Aantjes en Joshua Kuiper. Van harte welkom en veel plezier bij ons op school! 

Thema in de onderbouw 
Bij de kleuters werken we over het ziekenhuis. Wij willen graag een echte dokterskoffer 

maken. Daar hebben we schoenendozen voor nodig. Helpt u ons mee? Alvast hartelijk 

bedankt! 
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Verslag online ouderavond 
Op 24 en 25 maart waren de online ouderavonden. We hebben de ouders die zich opgegeven 

hadden geïnformeerd over de toekomstige plannen. Als bijlage zal ik ook de hand-out van de 

PowerPoint met deze nieuwsbrief meesturen. Dan kunt u het een en ander nog nalezen. Als u nog 

vragen heeft, horen we dat heel graag. Ondertussen gaan wij op school verder met de uitwerking 

van het concept.  

Concept vakantierooster 
Ik kreeg al vragen over het vakantierooster voor volgend jaar. De meeste vakanties zijn vastgesteld 

door de overheid. De scholen hebben alleen wat vrijheid om rond de verplichte meiweek nog wat 

extra dagen in te plannen. Daarnaast proberen we ook nog wel eens de vrijdag voor een vakantie 

extra in te plannen als studiedag. 

Het rooster dat ik nu in deze nieuwsbrief publiceer is de conceptversie. Deze wordt nog besproken in 

de MR. De data die schuingedrukt staan, zouden nog kunnen wijzigen. Zodra het rooster definitief 

is, zullen we dat op de website zetten.  

Concept vakantierooster 2021 – 2022 

 

Herfstvakantie:   18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie:   24 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie:   28 februari 2022 t/m 4 maart 2022 

Tweede Paasdag:   18 april 2022 

Meivakantie:    25 april 2022 t/m 8 mei 2022 

Hemelvaartsdag  26 en 27 mei 

Tweede Pinksterdag:  6 juni 2022 

Zomervakantie:   8 juli 2022 t/m 19 augustus 2022 

De paasvieringen 
Toen de kerstviering in de kerk niet door kon gaan, had ik een hoopje dat het dan met Pasen 

misschien wel zou kunnen. Helaas is de werkelijkheid anders. Vanwege het werken met 

cohorten kunnen we  zelfs geen gezamenlijke viering in de school doen. De paasvieringen 

vinden plaats in de groep. De leerkrachten zullen u via  Parro een indruk geven van deze 

vieringen. 
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De koningspelen 
 

De koningsspelen worden georganiseerd door GIGA Molenlanden. Ze 

hebben bij het organiseren uiteraard rekening te houden met allerlei 

beperkende maatregelen. Toch is het ze gelukt om iets op te zetten. 

Om alle scholen op maat te kunnen bedienen hebben ze de spelen 

over een paar dagen uitgespreid. Bij ons zullen de spelen georganiseerd worden op donderdag 22 

april tussen 13.00 uur en 15.00 uur.  

Zendingsgeld 
  

Al vele jaren steunt onze school via de stichting Woord en Daad kinderen in ontwikkelingslanden. 

Dit doen we met het zendingsgeld dat de leerlingen op maandag mee naar school nemen. De 

laatste jaren zijn onze sponsorkinderen  Bilouchemie Unelus en Will Smith Pauliné, een meisje en 

jongeman uit Haïti. Voor de kinderen betekent de ondersteuning veel, een wereld van verschil zelfs. 

Zo krijgen ze onderwijs, goed voedsel, krijgen de gezinnen maatschappelijk ondersteuning en 

worden de kinderen onderwezen uit de Bijbel. Regelmatig krijgen we foto's en brieven van 

Bilouchemie en Will. Iedere klas stuurt 1 keer per jaar een brief terug, afgelopen week hebben de 

kleuters dit gedaan.  

Om de kinderen te kunnen blijven ondersteunen 

willen we een beroep op u doen. De laatste jaren 

zien we het zendingsgeld teruglopen en door de 

sluiting van de school kwam dit zelfs tot stilstand. 

Als iedere leerling op maandag € 0,35 meeneemt 

naar school kunnen we wij de sponsoring 

van Bilouchemie en Will doorzetten. Zou u ons, 

maar vooral Will en Bilouchemie, willen blijven 

helpen? Heel hartelijk dank!  

 

Oproep van een ouder 
Beste ouders,  
 
Jesse Kuiper heeft moeite met lezen. Hierbij willen we vragen of iemand hem met lezen kan 
ondersteunen. Of wellicht weet u iemand die dit zou willen doen. Voor 3x in de week 15 à 30 minuten 
na schooltijd en in de vakanties. Als de school open is kan dit op school en anders graag bij u thuis.  
Voor contact 06-11214483.. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Josien Kuiper . 
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De Doornenkroon 
 
 

 

 

 

Mens 

Je was de kroon op mijn schepping 

Je schitterde als goud in de zon! 

Maar je bent gevallen 

En je glans is verdwenen 

Vervloekt 

 

Vloek 

Ik draag je op mijn hoofd 

Je doet me vreselijk veel pijn 

Maar Ik houd je op mijn hoofd 

Omdat ik van je houd 

Goud 

 

Genesis 3:: 17 en 18         

Johannes 19: 1-5      Jaco Offermans 
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