
 WEEKBRIEF 15 MEI 2020 

 
● WEER NAAR SCHOOL 
We kunnen tevreden terugkijken op deze eerste week 
waarin de school weer open was. De kinderen waren 
weer blij om naar school te gaan en zijn al een beetje 
in het nieuwe ritme gekomen. Het was fijn om de 
kinderen weer te kunnen verwelkomen en om hun 
stralende gezichten te zien (zie bericht op onze 
website)! De kinderen (en ouders) waren goed op de 
hoogte van de maatregelen die we genomen hebben 
en deze werden ook keurig nageleefd: looprichtingen in 
de school en op het plein, aanvangstijden, eigen 
ingangen, vele malen handen wassen en natuurlijk (zo 
goed als het kan) 1,5 meter afstand houden….  Het is 
fijn om te zien dat we daar elkaar, leerlingen, 
leerkrachten en ouders, ook bij helpen. ALLEEN 
SAMEN, ook op school! 
 
● LIEF EN LEED 
Juf Sandra Russchen kan nog ruim twee weken genieten van haar bevallingsverlof. Vanaf 
donderdag 4 juni zal ze haar werkzaamheden in groep 1/2a weer hervatten.  
 
● TREFWOORD  
Wachten is het thema waarmee we volgende week verder gaan. 
Wachten op groen licht, op de uitslag van het examen of op het voorjaar: wachten hoort bij 
het leven, ook al hebben we er niet altijd zin in. Hoe we met al dat wachten omgaan zegt 
veel over hoe we als mens omgaan met onze tijd, en daarmee met ons leven. De 
Bijbelverhalen in dit thema gaan over het wachten van Jezus’ volgelingen in de periode na 
Pasen. Zijn dood heeft hen in verwarring gebracht.  
De Bijbelverhalen voor de komende twee weken zijn: 

● Hemelvaart - Handelingen 1: 4-11 
● Ongeduldig - Handelingen 2: 1-13 
● Het geduld beloond - Handelingen 3: 1-10 

 
De Bijbelverhalen voor groep 1 en 2 zijn:  

● Hemelvaart - Lucas 24 
● Pinksteren - Handelingen 2 

 
● KWINK 

 
Vanaf maandag 18 mei zullen we verder gaan met de lessen van Kwink. 
We zullen dan starten met les 14: samen spelen en kiezen. De 
leerlingen leren bij het samen spelen rekening houden met de ander 
(onderbouw). De kinderen van de midden-en bovenbouw leren 
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betere/zelfstandig afwegingen maken in hun keuzes (relaties hanteren). De Kwink van de 
week is (respectievelijk onderbouw en midden- en bovenbouw): 
 

➢ Samen spelen? Denk ook aan de ander!  
➢ Kiezen? Check je opties! 

 

● VAN PEUTER NAAR KLEUTEROCHTEND AFGELAST 
 
De geplande ‘van peuter naar kleuterochtend’ van 
vrijdag 15 mei, kan vanwege de genomen 
maatregelen niet doorgaan. Volgend schooljaar hopen 
we weer ‘van peuter naar kleuterochtenden’ te 
organiseren.  
Voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun 
kind is het mogelijk om een individuele afspraak te 
maken voor een informatief gesprek. Hierbij zullen we 
uiteraard de corona richtlijnen in acht nemen.  
Geef het door! 
 

 
 
● AGENDA 
Datum Activiteit 

18 mei MR vergadering 

21 en 22 mei Hemelvaartsvakantie 

25 t/m 29 mei Be your best week  

1 juni Pinkstervakantie 
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