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Geachte ouder(s), 

Personeel 
Geboren 
Op 29 april werd het gezin van juf Mensink 
verblijd met de geboorte van een dochter en 
zoon, Marlin en Jaïr. Zowel met de juf als de 
beide kinderen mag het goed gaan. Via deze 
weg willen we hen van harte feliciteren met de 
geboorte van de tweeling. En wensen hen Gods 
zegen toe in het opvoeden van hun kinderen en 
dat ze tot eer van hun Schepper mogen 
opgroeien, in de lijn van de tekst op het 
geboortekaartje: ‘Weet dat de HEERE is God; Hij 
heeft ons gemaakt.’ – Psalm 100 vers 3a. 
Afronden LIO-stage 
Juf Mulder heeft voor de meivakantie de LIO-
stage in groep 7 afgerond. Doordat deze groep 
in quarantaine moest, was het een ander einde 
van de stage dan gedacht. Desondanks zien we 
met dankbaarheid terug op de wijze waarop juf 
Mulder haar LIO-stage in groep 7 heeft gedaan, 
samen te vatten in de woorden: betrokken, 
duidelijk en enthousiast. De juf gaat ons nog niet 
verlaten. De komende tijd zal ze ondersteunende 
werkzaamheden doen en vanaf begin juni zal ze 
juf Kers vervangen in groep 3a. 
Nu de opleiding klaar is, begon ook de zoektocht 
naar een baan en deze heeft de juf ontvangen 
op de Koning Willem Alexanderschool, hiermee 
willen we de juf ook van harte feliciteren. 
Benoemd 
In de ontstane vacatureruimte door het vertrek 
van juf Mensink en het verlof/vermindering van 
werkdagen van juf Kers is benoemd juf A. (Anet) 
Hofstede. Zij zal aan de slag gaan bij de kleuters. 
We heten haar alvast van harte welkom en 
wensen haar een gezegende tijd toe op onze 
school. 

Leerlingen 
Welkom 
Deze week zijn vier leerlingen begonnen bij ons 
op school, te weten: Manuel Dunnink, Sil van 
Hoorne, Martijn Russcher en Boaz de Witte. 

We heten ze van harte welkom, in de hoop dat 
zij ook een goede en leerzame tijd op onze 
school zullen ontvangen! 
Beterschap 
Verschillende leerlingen lopen met hun arm in het 
gips of in de mitella/brede das, omdat er door 
een val een bot of groeischijf gebroken of 
gescheurd is. 
We wensen ze van harte beterschap en hopen 
dat ze weer snel hun arm vrij kunnen gebruiken. 

Koningsdag 
De vrijdag voor de meivakantie hebben we op 
het schoolplein een alternatieve aubade 
gehouden. Wat is het mooi om met elkaar 
(vaderlandse) liederen en een psalm te zingen! 
Fijn dat u als ouders ook uw belangstelling 
toonde! Onder begeleiding van meester Den 
Ouden op het orgel en vier trompettisten (oud-
leerlingen Marthijn Hattem en Herbert van 
Oosten, dochter Klaasje van meester Den 
Ouden en onze leerling uit groep 3a Floris 
Akkerman) werd er uit volle borst meegezongen. 
Via deze weg willen we de trompettisten ook 
hartelijk dank zeggen voor hun bereidwilligheid 
om mee te spelen en het is ook mooi om te zien 
dat er enthousiaste jonge aanwas is! 
Zo af en toe krijgen we wel eens de vraag 
waarom we geen koningsspelen organiseren. 
Destijds is er voor gekozen om deze spelen te 
bewaren voor het einde van het schooljaar. Het 
ene jaar is dat met de bosdag en het andere jaar 
is dat met de spelletjesmiddag aan het einde van 
het schooljaar. Daarnaast wordt er in de 
groepen wel aandacht geschonken aan 
Koningsdag, zoals het aanleren en zingen van 
vaderlandse liederen en het maken van een 
feestelijke muts voor de wandeling en we zingen 
(als het weer het toelaat) bij de vlag.  
Zie z.o.z. voor een aantal foto’s!   



Groepsfoto’s van groep 1 (onder) en 2 (boven) 

Een koekje van bakkerij Ubak hoort er al jaren 
bij! Hartelijk dank daarvoor!! 

Samen zingen 

Schoolreis 
In de schoolinfo staat dat 27 mei de schoolreis 
zou zijn. Helaas kan dat gegeven de huidige 
omstandigheden niet doorgaan. Op dit moment 
werken we een alternatief programma uit voor 
de hele school, omdat voor alle groepen 
verschillende activiteiten buiten school niet door 
konden gaan. U zult daar binnenkort meer over 
horen. 27 mei zal dus voor alle leerlingen een 
gewone schooldag zijn.  

Live webinar ‘vorming en mediagebruik’   
Hierbij willen wij u attenderen op de live webinar 
die voor veel gezinnen waardevol kan zijn. 
ToegerustGezin organiseert samen met Pieter 
Zandt Scholengemeenschap een live webinar op 
18 mei om 20.00 uur. 
Tijdens deze webinar wordt u vanuit 
verschillende invalshoeken meegenomen rond 
het thema ‘vorming en mediagebruik’. Het 
accent ligt op hoe je in gesprek kunt gaan met 
onze jongeren over lastige thema’s. 
Een lastig thema is o.a. mediagebruik. Hoe geven 
we dat in ons gezin vorm? Welke keuzes zijn er 
en wat sluit aan bij uw gezinssituatie en bij uw 
kind? 
U krijgt als opvoeders ook de gelegenheid om 
anoniem vragen te stellen die live in de webinar 
beantwoord worden.  
Wij nodigen u van harte uit om aan de webinar 
deel te nemen.  

In de bijlage vindt u de uitnodiging en via deze 
link wordt u alvast warm welkom geheten. 

Donderdag is het Hemelvaartsdag, Christus voer 
ten hemel op vol eer! Is het ook tot ons nut? Zie 
Zondag 18 vraag en antwoord 49 van de 
Heidelberger Catechismus. 

Belangrijke data 
13 mei – Hemelvaartsdag 
14 mei - VRIJ 
17 mei – contactmoment (vanaf 15.50u) 
24 mei – Tweede Pinksterdag 
25 mei – VRIJ 

Voor alle genoemde data geldt: D.V. 

Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel, 
D.J. Koppelman

https://www.youtube.com/watch?v=bv9Gc-Ri0dA
https://www.youtube.com/watch?v=bv9Gc-Ri0dA

