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Belangrijke data

Personeel
Juf Bos is per 29 maart met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar een goede tijd toe

2 april Goede Vrijdag

als voorbereiding op de geboorte van haar baby en we hopen binnenkort een mooi bericht van
haar te ontvangen. Zij zal vervangen worden door juf Benard, die weer terugkomt van haar

4 en 5 april Pasen

verlof. Juf Fraanje zal vanaf 14 april op woensdag in groep 5 zijn.

20 – 22 april Eindtoets

Juf De Bruin hoopt per april haar werk voor groep 5-8 weer helemaal op te pakken. We willen juf

Cito groep 8

Keus en juf Dirksen heel hartelijk bedanken voor de vervanging in de achterliggende periode. Zij
blijven tot aan de zomervakantie nog wel betrokken bij de kinderen die Ambulante begeleiding

27 april Koningsdag

krijgen.

(school dicht)
3 t/m 14 mei
meivakantie

Project ‘De winkel’
Zou een project dit jaar wel kunnen, bespraken we als team met
elkaar…Dat het kan heeft u vast al wel gemerkt aan de verhalen van
uw kind(-eren). We kijken terug op een gezellige week waarin er hard
en enthousiast gewerkt is. En dankzij de mooie filmopnames kunt u er
binnenkort toch iets van zien! We houden u op de hoogte!

Groep 7: Het reisbureau

Contactavonden
De uitgestelde contactavonden zullen gehouden worden op D.V. dinsdag 20 en woensdag 21 april. We willen deze
contactavonden digitaal organiseren via Google Meet. Hiervoor krijgt u via de leerkracht van uw kind een link met
informatie doorgestuurd. Het inroosteren van de gesprekken zal wel via Parro gebeuren. Hiervoor ontvangt u
binnenkort een bericht van Parro.

Fototentoonstelling Handvaardigheid
In de afgelopen maand hebben diverse groepen gewerkt aan het thema: “Druktechnieken”. Op onderstaande foto
geven we u een indruk van een aantal prachtige werkstukken van de kinderen.

Eindtoets en Schriftelijk Verkeersexamen groep 8
De eindtoets voor groep 8 gaat gewoon door. Dit staat gepland voor 20, 21 en 22 april. We wensen de kinderen alvast
heel veel succes toe!
Deze week maakte groep 8 het theoretisch verkeersexamen. Dit is weer digitaal op school afgenomen. Een datum
voor het praktisch verkeersexamen is nu nog niet bekend. Dit hangt uiteraard ook af van de RIVM-maatregelen.

Koningsdag
Zoals u uit de media hebt vernomen zijn alle activiteiten afgelast. Ook de
aubade gaat dus niet door.
De oudercommissie kwam met een mooi voorstel om toch aandacht te
besteden aan Koningsdag. Op
maandagmorgen 26 april gaan de kinderen per bouw (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) naar het plein,
we zingen daar de bekende liederen bij de vlag en daarna krijgen de kinderen bij een
kraampje van de oudercommissie iets lekkers en een verrassing!
Complimenten voor dit mooie idee van de oudercommissie!

Sportdag
De jaarlijkse sportdag voor groep 7 en 8 is helaas ook geannuleerd.

Nieuwe leden Oudercommissie
De OC neemt afscheid van mevr. (Renate) Prinsen en mevr. (Everine) van Leijenhorst. Hartelijk dank voor jullie inzet
de afgelopen jaren! In hun plaats komen mevr. (José) van de Kraats en mevr. (Coby) van den Brink. Van harte
welkom! Fijn dat de OC weer compleet is.

Wegwerkzaamheden Laarweg
Vanaf maandag 29 maart wordt er opnieuw gewerkt aan de reconstructie van de Laarweg. De bestrating van het
trottoir en de rijbaan worden vervangen. Ook het riool wordt aangepast. De totale werkzaamheden duren ongeveer 10
weken. U kunt dus voorlopig niet parkeren op de Laarweg. U kunt gebruik maken van het “nieuwe” pad naast de
school. Graag zoveel mogelijk per fiets en anders parkeren op het parkeerterrein van “De Spil”. Alvast dank voor uw
medewerking.

Klompen
Om de rust in school te bevorderen, willen we vragen uw kind geen houten
klompen aan te laten doen naar school.

Hoofdluis
Tijdens de laatste hoofdluiscontrole bleek dat de school luisvrij was. Fijn dat u adequaat blijft reageren bij een melding
van onze kant.
Ziet u hoofdluis of neten bij uw kind, dan is het fijn (zoals ook heel veel gebeurt!) dat u dit aan ons bekend maakt. Als
het uw voorkeur heeft kunt u het ook aan mevr. Prinsen melden: 0318-842451 of 06-12454006.

School Maatschappelijk Werk
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat onze SMW dhr. Kuijper wordt vervangen i.v.m. ziekte. Hieronder stelt
mevrouw L.(Laura) Romp zich voor.
Mijn naam is Laura Romp, 28 jaar en woonachtig in Ede. Ik ben een bevlogen jeugd- en
gezinsprofessional en help graag kinderen en jongeren om hun talenten te ontdekken en
zelfvertrouwen te vergroten. Sinds begin februari vervang ik Andries Kuiper tijdens zijn
ziekte als schoolmaatschappelijk werker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in
Ede. Ik werk al langere tijd voor het CJG waar ik, voorheen als jeugdmaatschappelijk werker,
gezinnen ondersteun bij hun vragen rondom opvoeden en opgroeien. Nu verbind ik mij met
veel plezier aan de school van uw zoon/dochter en denk ik graag met u mee. Samen met Anja
van der Garde, jeugdverpleegkundige 4-12, vorm ik vanuit het CJG het basisschoolteam. U
kunt bij ons terecht via de leerkracht, intern begeleider of u kunt zelf contact opnemen. Is er iets
bijzonders aan de hand? Kunnen we samen zoeken naar een oplossing? Het basisschoolteam kan enkele gesprekken
voeren, geeft informatie en advies en weet de weg naar andere ondersteuning. Heeft u vragen over de opvoeding of
het opgroeien van uw kind? Bel of mail gerust!
‘It takes a village to raise a child’
Contactgegevens:
Laura Romp
Email: laura.romp@cjgede.nl
Tel. nr.: 06 15 58 63 83
Werkdagen: ma t/m do

Tot slot…Goede Vrijdag en Pasen
We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. In de afgelopen weken was het de lijdenstijd, waarin bij het lijden en
sterven van de Heere Jezus werd stilgestaan. In de catechismus lezen we in vraag en antwoord 38: Waarom heeft Hij
onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat Hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons
daarmee van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijdde.’
Een zaak van levensbelang!
We wensen u goede en gezegende dagen toe!
‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
Die galmt door gans Jeruzalem:
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
De Zoon van God is opgestaan!’

