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Vanuit de directie 
Identiteit: Hemelvaart en Pinksteren 
We hebben net twee weken meivakantie achter 
de rug en de volgende vrije dagen staan alweer 
voor de deur. Morgen en vrijdag hebben we in 
verband met Hemelvaart weer 2 vrije dagen. 
Die vrije dagen zijn lekker en fijn, maar wat is 
Hemelvaart nou eigenlijk? Op Hemelvaartsdag 
wordt binnen het christendom herdacht dat 
Jezus Christus is opgevaren naar God, Zijn Vader 
in de hemel, veertig dagen na Zijn opstanding 
uit de dood. De viering is onderdeel van de 
paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de 
veertigste paasdag. 
Na Hemelvaart volgt al snel Pinksteren.  
Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 
'pentekostè', wat vijftig betekent. Het is altijd 
10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na 
Paasdag. We herdenken de neerdaling van de 
Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan 
van de Christelijke kerk. Om dit feest te vieren 
zijn we op maandag 21 mei ook vrij.  
 
Laatste blok van dit schooljaar 
We zijn ondertussen aangekomen bij het laatste 
blok van het schooljaar. De komende weken 
wordt er door de kinderen hard gewerkt om na 
de zomervakantie, met een goede basis, te  
starten in een nieuwe groep. Als team gaan we 
de activiteiten en onderwijsvernieuwingen  
evalueren, om volgend schooljaar de ingezette 
koers nog beter uit te kunnen voeren.  
 
Juf Anita 
Voor de meivakantie heeft juf Anita op de fiets 
een verkeersongeluk gehad. We hoopten dat ze 
na de vakantie weer volledig hersteld zou zijn. 
Helaas is dit niet het geval. De klap op haar 
hoofd is zo hard aangekomen, dat juf Anita nog 
niet in staat is haar werkzaamheden volledig op 
te pakken, tot de zomervakantie gaan we het 
rustig opbouwen en gaat juf Anita met  
afgebakende taken aan de slag. 
Gelukkig zijn andere collega’s zo flexibel, dat 
haar werkzaamheden goed overgenomen  
kunnen worden. Juf Patricia Kanters, de intern  
begeleider van de groepen 3 en 4, zal het werk 
van juf Anita overnemen. Juf Sandra Boekee, zal 
daardoor wat vaker in groep 4b te vinden zijn. 
Juf Marjo komt op woensdagochtend om de 
kinderen die begeleiding van juf Anita kregen in 

Schoolreisjes 
 

In juni is het weer zover, we gaan op 
schoolreisje! 

 
Dit jaar hebben we gekozen voor de 

volgende bestemmingen: 

Groep 1-2, donderdag 21 juni  
Avonturenboerderij Molenwaard 

 

Groep 3-4-5, dinsdag 19 juni 
Ouwehands Dierenpark Rhenen 

 

Groep 6-7, donderdag 21 juni 
 Bobbejaanland. 

 

 
 

 
 
Meer informatie over de schoolreisjes 
volgt in de volgende nieuwsbrief! 
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verband met passend onderwijs verder te helpen.  
Mocht u vragen hebben over de zorg van uw kind, dan bespreekt u dit altijd eerst met de groepsleer-
kracht, daarna kunt u natuurlijk bij de intern begeleider terecht. Tot de zomervakantie zal juf Patricia 
het aanspreekpunt zijn voor de ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8.  

 
Activiteiten door school georganiseerd 
Avondvierdaagse 
Maandag krijgt uw kind een brief mee over de avondvierdaagse. Uw kind kan zich opgeven om met 
school mee te doen door het strookje in te leveren bij de groepsleerkracht met gepast geld in een 
gesloten envelop. Let op: Dit kan tot uiterlijk woensdag 16 mei! 
Als ouder heeft u zich als begeleider op kunnen geven in de afgelopen weken. Heeft u dit nog niet 
gedaan en wilt u met school meelopen en dus een klein groepje kinderen onder uw hoede nemen 
dan kan dit nog tot en met maandag 14 mei door een mail te sturen 
naar m.vandervorm@csgdewaard.nl 
Vervolgens geeft u dit aan op het strookje van uw kind. 
Let op: meelopen als ouder kan dus alleen op deze manier. 
 
Biwanto 
Ook dit jaar is er voor uw kind de mogelijkheid om de Biwanto  ( 63ste Binnenmaas wandeltocht) op 
zaterdag 2 juni in schoolverband mee te lopen. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 en € 5,00 voor vol-
wassenen. 
We lopen 12 km bij de Binnenmaas en varen over met een pontje. Het is altijd erg gezellig, onderweg 
zijn er ouders van de ouderraad die ons van drinken en wat lekkers voorzien. We lopen in onze 
Bouwsteenshirts! 
De start is om 12.00 uur, dus neem eten mee, dat kan voor de start nog opgegeten worden! 
 

We verzamelen zaterdag 2 juni om 11.15 uur op de Vlasakker bij school. 
De indeling van de kinderen in de auto’s wordt op school geregeld.  

 
Start en finish: Scouting clubhuis van de Lodewijck van Praetgroep aan de Laan van Moerkerken 27 
Mijnsheerenland. 
Voor informatie:  Marjo van der Vorm (m.vandervorm@csgdewaard.nl) 
 

Onderstaande gegevens/strook uiterlijk dinsdag 22 mei inleveren bij juf Marjo of bij de groepsleer-
kracht (met het deelnemersgeld!). De opgave mag ook gemaild worden 
(m.vandervorm@csgdewaard.nl).  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam: ………………………………………………………………………………… loopt mee. 
Ik loop de Biwanto voor de …………………keer (€4,00) 
 
Voor de ouders: 
 
 0  Ik wil me als ouder opgeven via school om mee te lopen en rijd wel / niet: 
     Naam:……………………………………………… 
     Ik loop de Biwanto voor de ……………………….. keer (€5,00) 
 
 0  Als het nodig is wil ik rijden.  
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datum groep activiteit 

15 t/m 18 mei 8 Schoolkamp! 

25 mei 8 Rots & water training: ‘Op naar ‘t VO’  

28 mei 1b-2b juf Maja staat voor de groep 

29 mei 4 natuurpad 

15 mei 4a en 4b Start kweek project “Wicky” weken 

15 mei 
 

1d 
 

Juf Sandra werkt ipv juf Femke 
 

14 mei 4b gitaarles 

14 mei 7a en 7b  gitaarles 

28 mei 
4 juni 

4b gitaarles 
 

28 mei 
4 juni 

7a, 7b gitaarles 

29 mei 6a juf Linda van Houwelingen neemt officieel afscheid 
van groep 6a als LIO. Wel zal ze nog een keertje 

invallen. 

17+18 mei 6a Juf Linda van Houwelingen werkt ipv juf Femke 

30 mei - 1 juni 1/2c Juf Marianne staat voor de groep. 
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