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Geachte ouder(s),
Personeel

Stagiaires

Vandaag nemen we afscheid van Joëlle Fuite. Op
de donderdagen liep zij bij ons stage vanuit de
Pieter Zandt. Ze heeft zich met name gericht op
onderwijsondersteunende werkzaamheden in de
onderbouw. We zijn haar erkentelijk voor het
vele werk wat ze voor ons heeft gedaan!
En volgende week vrijdag nemen we afscheid
van juf Slager (stagiaire, nu in groep 5), omdat zij
de laatste periode van het jaar stage zal lopen
op het Speciaal Basisonderwijs. We danken de
juf hartelijk voor haar enthousiaste inzet, ook als
vervangster! En wensen haar een leerzame tijd
toe op het SBO!
Beide stagiaires wensen we van harte Gods
zegen toe voor het toekomende.

Bouw!-moeder

Via de mail hadden we een oproep gedaan voor
een ouder die leerlingen wil begeleiden met het
programma Bouw!. Hierop zijn verschillende
reacties gekomen en hieruit is moeder
Kloosterman (tegenover de school) ‘benoemd’
als Bouw!-moeder.
We heten haar van harte welkom en spreken de
wens uit dat haar inzet ten goede mag zijn van
ons leesonderwijs!
Instroom
Volgende week gaan Frank Keizer en Finn de
Weerd voor het eerst naar school. Zij komen in
de instroomgroep. We heten de beide jongens
via de nieuwsbrief alvast van harte welkom en
wensen hen een goede en leerzame tijd toe bij
ons op school.
Bezoek inspectie
Vanmorgen hadden we een onlinebezoek van de
onderwijsinspectie in het kader van onderzoek
naar kwaliteitsverbetering. Drie thema’s hebben
we besproken, te weten: vernieuwing van de
ICT-infrastructuur, invoering van de nieuwe
methode Wereld in Getallen (groep 3 volgend
jaar) en werken met een groepskaart in
ParnasSys. Aan het einde van het gesprek
toonde de inspectrice zich tevreden, zowel op de

besproken onderwerpen als op de behaalde
resultaten.
Scholing
Donderdagmiddag 15 april hebben we als
personeel een cursus over het gebruik van
ParnasSys (ons leerling administratie systeem).
Deze middag zijn de kinderen vrij!
Pompoenzaden
De leerlingen van groep zes hebben van de firma
Huisman een zakje met pompoenzaden
meegekregen. Ze staan voor de uitdaging om de
grootste pompoen te kweken. Als er andere
leerlingen zijn die ook mee willen doen dan
kunnen ze een zakje met pompoenzaden
ophalen bij Huisman aan het Jan Arendsland.
Veel succes!
Toename landbouwverkeer
Onlangs werden we als school aangeschreven
over
de
toename
van
het
aantal
transportbewegingen van landbouwverkeer op
zowel de Gemeenteweg als in het buitengebied.
Dit i.v.m. de herinrichting van Vledders en
Leijerhooilanden.
Het leek ons goed om dit aandachtspunt te
herhalen in de nieuwsbrief, zodat u en de
leerlingen hiervan weet hebben!
Verkeersles groep 7
Allereerst willen we de leerlingen van groep 7
feliciteren met het behalen van het theorieexamen van verkeer. Door de schoolsluiting kon
er minder geoefend worden op school en moest
er veel herhaald en geoefend worden in korte
tijd, daarom is het des te meer een felicitatie
waard dat het met zo’n positief resultaat mag
worden afgesloten.
Het praktisch verkeersexamen is voorlopig
uitgesteld, we hopen dat het te zijner tijd alsnog
kan worden afgenomen.
In lijn hiervan zijn ook de onderstaande foto’s.
Vader Jansen kwam als rijinstructeur in deze
groep een les verkeer verzorgen, onder andere
over de dode hoek. Dank voor deze praktijkles!

wat de Heere van Hem eiste! En dat
plaatsvervangend,
in
plaats
van
zondaren/goddelozen.
Jacobus Revius (1586-1658) dichtte dit zo treffend:

T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,
Noch die verraderlijk u togen voor ’t gericht,
Noch die versmadelijk u spogen in ’t gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten,
T’en zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten
De rietstok hebben of de hamer opgelicht,
Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwe rok saam dobbelden en tuisten –
Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan,
Ik ben de zware boom die u had overlaân,
Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging
gebonden,
De nagel en de speer, de gesel die u sloeg,
De bloed-bedropen kroon die uwe schedel
droeg,
Want dit is al geschied, helaas! om mijne
zonden.
En met de Paasdagen herdenken we dat Christus
de dood heeft overwonnen. Waarvan Paulus in
de Romeinenbrief schrijft: ‘Welke overgeleverd is
om onze zonden en opgewekt om onze
rechtvaardigmaking.’ (Rom. 4 vers 25)
Het is onze wens en ons gebed dat Christus’
lijden, sterven en opstanding u persoonlijk, zowel
ouders en kinderen, tot nut zal zijn!
Gezegende dagen toegewenst!
Belangrijke data
2 april – Goede Vrijdag - VRIJ
5 april – Tweede Paasdag - VRIJ
15 april – ’s middags vrij i.v.m. cursus personeel
20 april – ’s middags vrij i.v.m. Staphorster markt
20-22 april – Centrale Eindtoets groep 8
27 april – Koningsdag - VRIJ
3-7 mei – meivakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Morgen en volgende week maandag zijn de
leerlingen vrij, dit in verband met Goede Vrijdag
en de Paasdagen.
Goede Vrijdag wordt ook wel de ‘betaaldag’
genoemd, want hoe klonk het van het middelste
kruis: ‘Het is volbracht!’. Volkomen! De Heere
Jezus heeft volkomen gehoorzaamd en gedaan

Voor alle genoemde data geldt: D.V.
Met vriendelijke groeten,
mede namens het personeel,
D.J. Koppelman

