
 WEEKBRIEF 10 APRIL 2020 

 
● TREFWOORD EN PAASVIERING 
In alle groepen is er donderdag aandacht besteed aan het Paasfeest. Bij de kleuters is er in 
de groepsapp een filmpje met het Paasverhaal gestuurd en in groep 3 t/m 8 hebben ze 
tijdens de live les een online Paasviering bekeken. Anders dan normaal, maar we zijn blij dat 
we er op deze manier toch aandacht aan hebben kunnen besteden.  
In het voetspoor van… is het thema voor volgende week. Na Pasen krijgen de volgelingen 
van Jezus de opdracht om in Zijn geest verder te gaan. Ze treden in Zijn voetspoor, maar 
zullen op hun eigen manier de boodschap van liefde en gerechtigheid handen en voeten 
moeten geven. 
De Bijbelverhalen voor deze week zijn: 

● De Emmaüsgangers - Marcus 16 
● Een nieuw spoor - Johannes 21: 1-17 

De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  
● De Emmaüsgangers - Marcus 16 
● Verschijning aan de leerlingen - Mattheüs 28 

 
● VERRASSINGSPAKKETJES 

Donderdag was er voor alle leerlingen een verrassingspakketje. In het 
pakketje zat een knutselpakket van Ankie de Groot van 
de Kunstbus (beschikbaar gesteld door het CMK), extra 
spulletjes van de leerkracht, een cadeautje van de 
ouderraad en ook een blijk van waardering voor de 
ouders, want thuisonderwijs is geen appeltje-eitje! Op 
het schoolplein was een heel parcours uitgezet, zodat 
de ouders of de leerlingen op gepaste afstand hun 
pakketje konden ophalen. Het was fijn om weer een 
aantal ouders/leerlingen gezien en even gesproken te 
hebben. 

 
● THUISONDERWIJS 
Vrijdag 10 april en maandag 13 april vieren we Goede Vrijdag en Pasen en zullen er geen live 
lessen gegeven worden.  
Van 14 t/m 17 april worden de lessen weer voortgezet en daarna hebben de kinderen én de 
leerkrachten meivakantie. Vanaf 6 mei zal er weer lesgegeven worden. We weten nu nog 
niet of dat op school zal zijn of dat we nog verder gaan met de live lessen. Eind 
april horen we meer daarover en zullen we u hierover informeren. In de 
meivakantie zal er geen les gegeven worden. Wel ontvangt u volgende week 
bijlage met allerlei suggesties om, als u daar behoefte aan heeft, mee aan de 
slag te gaan.  
 
● VERRAS OPA EN OMA MET EEN GRATIS SGOOLFOTOKAARTJE 
De schoolfotograaf van vorig schooljaar heeft een leuke actie bedacht. Omdat 
alle opa’s en oma’s het zonder hun kleinkinderen moeten doen, mag je via het 
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https://deschelp.csgdewaard.nl/nieuws/12383-thuisonderwijs-is-geen-appeltje-eitje


bestelsysteem van ‘Sgoolfotografie’ gratis een digitale Sgoolfoto van je kind(eren) bestellen 
en bij Kaartje2Go een gratis fotokaart van die digitale foto. Je hoeft alleen de postzegel te 
betalen. Deze actie is geldig t/m 18 april.  
 
● NIEUWE GYMMATERIALEN 

 
Van de waardecheque die de drie scholen bij de opening van de Kees 
Verkerkhal hebben gekregen, hebben we nieuw gymmateriaal 
aangeschaft. We zijn hier heel blij mee en hopen natuurlijk dat de 
kinderen hier zo snel mogelijk van kunnen genieten! 
 
 

 
● AGENDA 

Datum Activiteit 

10 april  Goede Vrijdag (kinderen vrij) 

13 april  Tweede Paasdag (kinderen vrij) 

20 april t/m 5 mei Meivakantie  (kinderen vrij) 

6 mei Vervolg live lessen of weer naar school? 

 
● BIJLAGE: 

○ Brief Corona van Kwadraat Maatschappelijk Werk 
○ Thuisbieb 

 
 

De leerlingen van groep 5 
kregen de opdracht om een 
trucage foto te maken…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de individuele hangout momentjes  
met de leerkracht, mogen de kinderen van 
groep 8  iets van thuis laten zien wat  
veel voor hen betekent. 
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https://www.sgoolfotografie.nl/verras-opa-en-oma-met-een-kaart-van-jullie-kinderen/

