
Nieuwsbrief mei 2020 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief voor de maand mei met daarin de belangrijkste informatie op een rij. 
Regelmatig zijn er linkjes ingevoegd waarmee u extra informatie en/of een nieuwsbericht van de 
website kunt lezen. Wanneer u alle linkjes hebt geopend, bent u helemaal op de hoogte. 
 
Veel leesplezier en een hartelijke groet, ook namens de collega’s,  
 
Anke Ende 

Belangrijke data 
4 mei extra vrije dag 
5 mei bevrijdingsdag 
6 mei weer naar school → luizencontrole 
6 mei schoolgebedsgroep (9.00 uur M. Oosteromstraat 16) 
11 mei MR vergadering (19.30 uur) 
11 mei OR vergadering (20.00 uur) 
12 - 15 mei meeloopochtend 
12 mei talentenmiddag 
19 mei talentenmiddag 
20 mei School op Seef 3 
21-22 mei Hemelvaartsvakantie 
28 mei studiedag leerkrachten; leerlingen vrij 
 
Voor bovenstaande data geldt dat we op dit moment nog in het ongewisse zijn hoe de situatie na 
de meivakantie zal zijn. Er is nog onduidelijkheid of de scholen weer open mogen en hoe dit dan 
vormgegeven wordt. Kortom….de activiteiten die gepland staan, zijn onder voorbehoud.  
 
Coronavirus 
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het coronavirus. Ineens was alles anders 
en hebben we ons leven anders moeten inrichten; ouders die thuis werken, kinderen die thuis 
onderwijs ontvangen, niet op bezoek kunnen bij mensen die je lief zijn, het missen van de sociale 
contacten en activiteiten enz. Maar ook kregen we te maken met ziekte en soms ook overlijden 
van dierbare mensen om ons heen. We kregen geen tijd om te wennen maar moesten direct mee 
in de maatregelen zodat er enige controle is in de verspreiding van dit virus.  
 
Er is onzekerheid hoe lang dit allemaal nog duurt en wat de 
vervolgstappen zijn. Allerlei activiteiten zijn al afgelast zoals 
de koningsspelen, schoolvoetbal, schoolkorfbal, 
avond4daagse, enz. Uiteraard zijn er vragen over de 
komende activiteiten zoals bijvoorbeeld de schoolreis en de 
musical van groep 8. We blijven kijken waar mogelijkheden 
zijn maar houden ons ook aan de richtlijnen. Zodra er meer 
nieuws is, communiceren wij hierover.  
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Ook de schoolfotograaf hebben we af moeten zeggen omdat de schoolsluiting toen net een feit was. 
Het is nog de vraag of het in dit schooljaar gaat lukken om schoolfoto’s te maken of dat dit 
doorgeschoven wordt naar het volgende jaar. Vaak worden de schoolfoto’s gebruikt om weg te 
geven aan opa’s en oma’s of andere mensen die we lief hebben. Daarom heeft de schoolfotograaf 
een vrijblijvend aanbod om een ‘lieve groet fotoshoot’ af te spreken. Meer informatie kunt u vinden 
op zijn website. 
 
Wanneer we weer naar school mogen is dus onzeker. Wat we wel zeker weten is dat we de 
afgelopen weken met elkaar de schouders eronder hebben gezet! Wat is er door iedereen 
verschrikkelijk hard gewerkt. Supertrots kijk ik naar mijn team, de leerlingen, hun ouders en de 
samenwerking met de kinderopvang. Zij verzorgen voor ons de noodopvang zodat de teamleden 
zich kunnen richten op het begeleiden van het thuisonderwijs. Met elkaar doen we het goed én 
houden we vol! We kijken uit naar het moment dat we weer ‘normaal’ naar school kunnen. Het 
belangrijkste doel is dan om te kijken hoe het met iedereen gaat. Niet alleen waar iedereen is qua 
kennis maar juist kijken naar het welbevinden van een ieder. Wat we nu meemaken is heel bijzonder 
en heeft op iedereen een andere impact. Maar impact heeft het!  

Kind op Maandag 
Deze weken staan de verhalen over koning Salomo centraal. Hij mocht één ding aan God vragen. 
Hij koos niet voor rijkdom of een lang leven, maar voor wijsheid. Het was het begin van een 
‘koninklijke’ carrière. De koning kreeg zoveel wijsheid, dat het hele land ervan opbloeide. Daardoor 
kreeg hij ook de rijkdom waar hij niet om gevraagd had er nog bij. Uit verre landen kwamen mensen 
zich vergapen aan zijn rijkdom, zoals de koningin van Seba. Koning Salomo was een wijze rechter, 
hij liet een tempel en een paleis bouwen en had alles wat een mens zich maar kon wensen. Maar hij 
wilde nog meer: Hij boog zich neer voor andere goden dan de God van Israël. Daardoor had zijn 
koningschap uiteindelijk geen toekomst. Het volgende lied past daarbij: 

Van alles krijg je veel 
en van het meeste nog veel meer. 
Maar voor één ding geldt dat niet: 
Dat is God, Hij is je Heer. 
Luister goed: je God is één. 
Kniel niet voor een afgodsbeeld. 
God is alles, 
Hij alleen heeft jou zoveel toebedeeld. 
 
Met de kinderen denken we ook na over de vraag wat wijsheid is. In de Bijbel is wijsheid verbonden 
met de vraag naar het goede: je bent wijs als je goede, verstandige dingen doet. De verhalen 
kunnen aanleiding zijn om daar ook met de kinderen nog eens over na te denken! 

Wanneer we nog niet naar school mogen komen dan is dit het overzicht van de verhalen zoals ze 
deze weken op het rooster staan. Misschien kunt u ze samen met uw zoon/dochter in de 
(kinder)Bijbel opzoeken en lezen.  

Week 19: 4 t/m 8 mei 2020 
Een huis voor God, 1 Koningen 6 
Een huis voor de koning, 1 Koningen 7:1-12 
De Heer praat met Salomo, 1 Koningen 9:1-9 
 
Week 20: 11 t/m 15 mei 2020 
De koningin van Seba, 1 Koningen 10:1-13 
De rijkdom van Salomo, 1 Koningen 10:14-29 
Salomo doet verkeerde dingen, 1 Koningen 11:1-13 
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https://www.petermiddelhoek.nl/corona-lieve-groet/


 
Week 21: 18 t/m 20 mei 2020 
Een mantel in twaalf stukken, 1 Koningen 11:26-39 
Salomo sterft, 1 Koningen 11:41 - 12:20 
 
Week 22: 25 t/m 29 mei 2020 
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11 
Pinksteren, Handelingen 2:1-13 
Een nieuw leven, Handelingen 2:42-47 
 
Op www.kwintessens.nl/start kunt u voor elke dag een nieuw bijbelverhaal vinden om met uw 
kind(eren) te lezen. Start is beschikbaar als website en als app. Op de website van Creatief 
Kinderwerk is er dagelijks een nieuw verhaal beschikbaar bij De Henkie Show. 

Meivakantie  
Na deze weken van thuisonderwijs is het nu tijd voor de meivakantie. In de meivakantie stopt het 
thuisonderwijs en is er, voor iedereen, echt even tijd om uit te rusten en nieuwe energie op te doen. 
Afgesproken is dat er in de vakantie geen verplichte thuiswerkopdrachten en hangouts meet 
gesprekken worden gevoerd. We kregen wel vragen of er toch nog wat werk gemaakt kan/mag 
worden. Uiteraard mag dit op vrijwillige basis. Wanneer er nog zaken zijn waar uw zoon/dochter in 
de afgelopen weken onvoldoende aan toe is gekomen, kan hij/zij dat in de vakantie nog maken. Ook 
zal er nog oefensoftware openstaan.  

 
Voor de vakantie ontvangen alle leerlingen een papieren tasje van 
school. Hierin zit materiaal van de Kunstbus (verschillende soorten 
papier). Met behulp van dit filmpje kunnen de leerlingen een bijzonder 
kunstwerk met lentebloemen maken.  
Verder zit er een creatief cadeautje in van de ouderraad en het 
team….maak de wereld een stukje mooier & vrolijker in deze tijd. Dit kan 
zijn door een prachtige tekening maar ook door een lieve & mooie 
boodschap voor iemand die het verdient.  
Vanuit CSG De Waard is er ook een cadeautje. Er zijn 3 leuke 
bingokaarten ontworpen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) met 
allerlei activiteiten die je in de vakantie kunt ondernemen. Wie speelt de 
meeste hokjes weg? Heel veel plezier met deze 3 vakantiecadeautjes! 
Sommige tasjes zijn aangevuld met materialen vanuit de klas én er zit 
ook een cadeautje voor de thuismeesters en -juffen in het tasje ;-) 
 

Nieuwsberichten 
Hieronder ziet u de overige berichten die in de afgelopen periode op onze site geplaatst zijn: 

● Even voorstellen...juf Natascha 
● Een inkijkje in het leren op afstand...bij groep 4 
● Een inkijkje in het leren op afstand...bij groep 8 
● Een inkijkje in het leren op afstand...bij groep 1/2 
● Een inkijkje in het leren op afstand...bij groep 3 
● Een inkijkje in het leren op afstand...bij groep 7 
● Een inkijkje in het leren op afstand...bij groep 5 
● Nog een inkijkje in het leren op afstand...bij groep 7 

Tot slot 
Niet alleen de kinderen missen het schoolgaan. Ook wij, als team, missen de kinderen en hun 
ouders. De school is leeg en stil en contacten verlopen via schermen en telefoongesprekken. We 
hopen dat het snel lukt om weer een ‘echte school’ te zijn en jullie op de ‘normale’ manier te kunnen 
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https://www.kwintessens.nl/start
https://creatiefkinderwerk.nl/henkieshow
https://www.youtube.com/watch?v=iRqBfds39Mk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1w__x9VUX9cP-8rSO8RvkseZJsU1aaapo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kt7oJWcSU4MUc2Pf1fF-h9npBSC1g6mA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbFngL5RrX2A5CIE2Beh6rh2arh6z1pM/view?usp=sharing
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12327-even-voorstellenjuf-natascha
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12326-een-inkijkje-in-het-leren-op-afstandbij-groep-4
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12342-een-inkijkje-in-het-leren-op-afstandbij-groep-8
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12350-een-inkijkje-in-het-leren-op-afstandbij-groep-12
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12382-een-inkijkje-in-het-leren-op-afstandbij-groep-3
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12406-een-inkijkje-in-het-leren-op-afstandbij-groep-7
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12421-een-inkijkje-in-het-leren-op-afstandin-groep-5
https://keuchenius.csgdewaard.nl/nieuws/12444-nog-een-inkijkje-in-het-leren-op-afstandin-groep-7


ontmoeten. Op de foto ziet u welke boodschap wij voor u en jullie allen hebben. Wij wensen 
iedereen een hele fijne meivakantie!  
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