
 

 

Nieuwsbrief 

 

   

Verdriet en rouw 

Gisterenmorgen ontvingen we het zeer droevige bericht dat de man van juf Le Fèbre, dhr. Fred 

le Fèbre, door de Heere uit dit leven is weggenomen. De afgelopen weken waren er 

onderzoeken in Rotterdam om te zien wat nog mogelijk was. Vanaf vorige week verslechterde 

zijn situatie erg hard en op 24 februari is hij in het Erasmusziekenhuis overleden. We leven mee 

met onze collega juf Le Fèbre en de twee zoons, onze oud-leerlingen Frédéric en Jacques-

André, die nu hun man en vader moeten missen. We gedenken hen in onze gebeden en vragen 

u dit ook te doen.  

Personeel 

Blijdschap en verdriet wisselen elkaar af. Bij juf/familie Nieuwenhuyzen is op 5 februari een zoon 

geboren, hij heeft de naam Levi gekregen. Kort daarna kregen we ook bericht van juf/familie 

Keus, ook zij ontvingen een zoon, op 14 februari. Zijn naam is Joël. We feliciteren beide 

collega’s en hun gezinnen van harte met deze blijde gebeurtenis! Ook wensen we hen Gods 

zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen. Hieronder 

ziet u de kleine Levi en Joël. 

           

Contactavonden  

Op 15 en 16 maart hopen we de contactavonden te houden. U hebt inmiddels hierover bericht ontvangen via Parro. 

We vinden het fijn u weer ín de school te kunnen ontmoeten! 

Schoolspot 

Kennen jullie schoolspot al? Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het 

(speciaal) basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software, clouddiensten, 

hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 

2019 en de upgrade naar Windows 10 is voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, 

iPads en andere tablets en zelfs smartphones aan met korting. Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van 

schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van jouw kind vaak al 
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schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik af met verschillende leveranciers. Hierdoor kun je als 

ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van onderwijskorting in onze webwinkel. Een schoolspot-account aanmaken 

is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na aanmelding of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven 

basisschool. Klik op Klantenservice Over schoolspot voor meer informatie of ga naar de website om een account aan 

te maken: Registratie ouder/leerling - Schoolspot 

 

Wijziging maatregelen 

Op de persconferentie van vorige week dinsdag zijn een aantal “versoepelingen” aangekondigd. 

Na de voorjaarsvakantie gaat het om de volgende wijzigingen voor school: 

- Alle kleuters mogen weer door de hoofdingang worden binnengebracht 

- Ouders zijn weer welkom in school 

- Trakteren mag weer op de “gewone” manier (zie schoolgids bladzijde 62) 

- De boeken-uitleen op donderdagmorgen begint weer (zie rooster op de site) 

- Ook op dinsdagmiddag kunnen de moeders weer terecht voor de uitleen voor de spreekbeurten van de 

kinderen 

- Zonder tegenbericht zal de eerste luizencontrole weer plaatsvinden na de meivakantie 

- Als er klachten zijn blijft het advies om te gaan testen 

- Ongewijzigd: uw kind hoeft niet thuis te blijven van school als een gezinslid een positieve coronatest heeft. 

Voorwaarde is wel dat uw kind zelf geen klachten heeft. Zodra uw kind wel klachten krijgt of zelf een positieve 

test heeft, blijft uw kind wel thuis. 

 

We keren terug naar het “oude normaal” zoals we dat wel noemen en we hopen dat het onderwijs weer voortgang mag 

vinden. 

 

Introductie 

 
HALLO ALLEMAAL! 

Je hebt me vast al weleens gezien op de school. Ik ben meester (Wesley) Van den Hatert, de vakleerkracht 

bewegingsonderwijs van Gymonderwijs de Vallei. Ik ben erg blij dat de school professionele gymlessen geeft. Goed en 

gevarieerd bewegen is enorm belangrijk. Je wordt er niet alleen fitter van, je zit lekkerder in je vel, je kunt je energie 

kwijt, je ontdekt je talenten en het helpt zelfs om beter te worden in taal, rekenen of andere vakken op school. Maar het 

allerbelangrijkste, sporten en bewegen is gewoon ontzettend leuk. 

Ik kan uit eigen ervaring spreken. Door van jongs af aan veel en gevarieerd te bewegen 

ontdekte ik dat ik voetbal, judo, karate en fitness erg leuk vond en er ook goed in ben. 

Door heel veel uit te proberen en te ontdekken heb ik mijn talent gevonden. Dat is ook 

waar ik aan mee wil helpen in de gymles. Alles laten ervaren en proberen, er een toffe 

gymles van maken. 

Heb je vragen over de gymles, dan mag je me altijd op school even aanschieten. Ik verheug me op een sportief jaar vol 

beweging. 

Meester (Wesley) Van den Hatert 

Tip: 

Wist je dat je voornamelijk bezig bent met de grove motoriek in de gymles, maar dat de fijne motoriek net zo belangrijk 

is. Dit doe je bijvoorbeeld door te tafeltennissen, te schrijven met een pen, een bladzijde van een boek om te slaan of 

door te knutselen. 

https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot
https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling


 

Vóór schooltijd… 

We vragen u vriendelijk maar dringend uw kinderen niet voor 13.00 uur op school te laten komen. Het hek is dan nog 

dicht en kinderen gaan soms de straat op. Anderen doen het na en dat kan zomaar nare gevolgen hebben. Dus voor 

de veiligheid van uw kinderen: beter eventjes gewacht dan naar het ziekenhuis gebracht! 

Biddag voor gewas en arbeid  

“Voortaan, al de dagen der aarde, zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet 

ophouden.”  

Dat beloofde de Heere aan Noach, we lezen het in Genesis 8 en we 

zien het in dit seizoen ook weer om ons heen.  

Op 9 maart bidden we de Heere om Zijn zegen over het gewas en 

over onze arbeid. Aan Zijn zegen is alles gelegen…! 

 

 

 

 

Tot slot… 

Volgende week hebben we alweer een weekje vrij. We wensen iedereen een fijne vakantie en hopen elkaar D.V.in 

gezondheid terug te zien op 7 maart a.s.! 

 

 

 

  

 


