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Geachte ouder(s), 

Verdriet 
Met het schrijven van de vorige nieuwsbrief wisten we 
dat er geen levensverwachting was voor Viola Abia 
Hooikammer, zusje van Jaron, Silvia en Hinze. Vorige 
week zaterdagmorgen is ze gestorven en afgelopen 
woensdag begraven. We wensen het gezin en de 
grootouders van harte sterkte en Gods genadige 
ondersteuning en nabijheid toe. De Heere vertrooste 
hen door Zijn Woord en Geest. (Psalm 25 vers 2) 

Geopereerd 
Geeran de Witte uit groep 2a heeft buisjes gekregen, 
tijdens deze operatie bleek dat ook zijn 
neusamandelen geknipt moesten worden. Dit hebben 
ze vervolgens in dezelfde operatie gedaan. We hopen 
dat het voor hem helpend mag zijn en hij z’n plaats 
op school weer snel mag innemen.  

Instroom 
In de afgelopen week zijn er leerlingen ingestroomd. 
Ook dit liep anders dan gebruikelijk, moeders konden 
niet of maar héél kort mee naar binnen.  
Ruben Bouwman en Ruben Veijer zouden al een 
maand eerder instromen, zij konden nu dus ook 
beginnen. Daarnaast zijn ook Elise Hattem, Twan 
Schra, Leanne Slager, Marlene Slager en Jesse 
Timmerman ingestroomd. Komende maandag hoopt 
Hinze Hooikammer in te stromen. 
We wensen alle leerlingen met hun ouders een goede 
en gezegende tijd toe bij ons op school! 

Naar school 
We zijn verblijd dat de school weer bevolkt is en er 
weer ‘leven’ in de school, tegelijkertijd is het ook heel 
ongewoon en onnatuurlijk door alle genomen 
maatregelen. Het is goed om te zien dat ook de 
leerlingen zich hier zo goed mogelijk aan houden.  
Eén ding vraagt nog de aandacht. Er zijn leerlingen 
die al vroeg naar school toe komen, we willen 
nogmaals vriendelijk verzoeken om zo laat als 
mogelijk is te komen. 

Boeken 
Er zijn al heel wat Leesfeest-boeken en 
Boekenproeverij-boeken ingeleverd. Maar nog lang 
niet alles! Graag ontvangen we ze zo spoedig 
mogelijk terug. Wilt u hier uw verantwoordelijkheid 
in nemen? Bij voorbaat hartelijk dank! 

Bijbelverhalen en waargebeurde verhalen 
We hadden het u nog niet genoemd, maar wellicht 
weet u er wel van dat de uitzending van de 
Bijbelverhalen en de waargebeurde verhalen 
doorgaat. Zo kunnen de leerlingen die niet naar 
school hoeven er thuis naar luisteren. We hopen dat 
het structuur blijft geven aan de invulling van de dag. 
Zolang de beperkingen er voor de scholen zijn, zullen 
we in ieder geval doorgaan met het uitzenden van de 
(Bijbel)verhalen.  

Spelen bij andere gezinnen 
Hieronder vindt u het advies van de GGD met 
betrekking tot het spelen bij andere gezinnen, wellicht 
een vraag die u ook bezig houdt. 
Nu de school weer open is, worden er ook weer 
speelafspraken gemaakt om bij elkaar te komen 
spelen als ze niet naar school moeten. 
De GGD heeft in afstemming met het RIVM 
geadviseerd om hier voorzichtig en terughoudend 
mee te zijn (het is wel toegestaan).  
Kinderen hoeven onderling geen rekening te houden 
met de 1,5-meter-regel. 
Jonge kinderen worden vaak gebracht en gehaald 
door volwassenen om bij elkaar te gaan spelen. 
Wees hier voorzichtig mee en zorg als volwassenen 
in ieder geval wel voor de 1,5-meter-regel. 
Spelen in de eigen buurt is geen probleem, maar ook 
daar geldt de 1,5-meter-regel voor kinderen ouder 
dan 12 jaar en volwassenen. 

Gym 
Zie de bijlage voor gymmogelijkheden op vrijdag. 

Oversteken 
Een herinnering voor de leerlingen die bij de 
verkeersbrigadiers oversteken bij het aangaan van de 
school: je steekt lopend over! 

Volgende week zijn we op donderdag en vrijdag vrij 
i.v.m. Hemelvaartsdag.
‘Gij voert ten hemel op, vol eer; De kerker werd Uw 
buit, o HEER! Gij zaagt Uw strijd bekronen met gaven, 
tot der mensen troost, opdat zelfs 't wederhorig
kroost altijd bij U zou wonen.’ 
Ruim een week erna herdenken we het heilsfeit van
Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest.
Dit is de dag, de roem der dagen, Dien Isrels God 
geheiligd heeft; Laat ons verheugd, van zorg



ontslagen, Hem roemen, die ons blijdschap geeft. Och 
HEER, geef thans Uw zegeningen; Och HEER, geef 
heil op dezen dag; Och, dat men op deez' 
eerstelingen een rijken oogst van voorspoed zag. 
Van harte gezegende dagen toegewenst! 

Belangrijke data 
21 mei – Hemelvaartsdag 
22 mei – vrije dag 
1 juni – Tweede Pinksterdag 

Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om contact 
op te nemen met de school. 

Voor alle data geldt: Deo Volente 

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


