Ouderbericht nr. 5 – 01 april 2022 - Jaargang 12
Mocht u iets willen plaatsen in het volgende ouderbericht, neem dan contact op met
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AGENDA
April
Do
Vrij
Do
Vrij
Ma
Ma

07
08
14
15
18
25

Ouderavond groep 8
Viering Palmpasen
Viering Pasen
Goede vrijdag kinderen vrij
Tweede Paasdag kinderen vrij
Meivakantie t/m 6 mei 2022

09
17
17
26
27

Weer naar school
Ouderavond groep 6
Ouderavond groep 7 Z
Hemelvaart/ kinderen vrij
Hemelvaart/ kinderen vrij

03
06
17
24

Viering Pinksterfeest
2e Pinksterdag/ kinderen vrij
Studiedag teamleden/ kinderen vrij
Viering St. Jan

Mei
Ma
Di
Wo
Do
Vrij

Juni
Vrij
Ma
Wo
Vrij

DANK
De afgelopen weken hebben een aantal teamleden een stevige griep te pakken gekregen.
Hierdoor zijn de leerlingen uit verschillende klassen 1 of 2 dagen thuis geweest. We
hebben zoveel mogelijk opgevangen. Heel fijn dat een aantal leerkrachten een dag extra
zijn komen werken, dat een aantal stagiaires lesonderdelen hebben verzorgd, dat
leerkrachten leerlingen uit andere klassen welkom hebben geheten in hun klas. Ik ben blij
met deze flexibele houding.
Ik wil op deze plek ook jullie als ouders bedanken. Ik ben me ervan bewust dat het lastig is
om soms pas tegen de avond te horen dat je kind de volgende dag niet naar school kan komen. Ik vind
het steunend om te merken dat er, ondanks deze situatie, veel begrip is vanuit jullie als ouders. Dank
daarvoor!
Uiteraard blijven wij zoeken naar goede invalkrachten.

SCHOOLTIJDEN
We gebruiken ’s morgens bij aanvang van de dag, een flexibele inlooptijd van 5 minuten. De kinderen
mogen vanaf 08.25 uur de school in en naar hun klassen gaan. Om 08.30 uur gaan de lessen beginnen.
We merken dat veel kinderen ’s morgens ná 8.30 uur op school arriveren. Als na je die tijd de school
binnen komt, ben je te laat. Daarom vragen we jullie aandacht hiervoor.


Flexibele inloop gr 3 t/m 8 wordt ingekort
Bel gaat om 8.25u.
Van 8.25u tot 8.30u mogen de kinderen naar hun klassen lopen.
Om 8.30u gaat de klasdeur dicht en begint het onderwijs.
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AFSCHEID VERA
Vera Zeebregts, leerkracht in kleuterklas 1 heeft besloten niet langer in het basisonderwijs
werkzaam te willen zijn. Vandaag is haar laatste werkdag en neemt ze afscheid van
kinderen, ouders en collega’s. We wensen Vera veel geluk met de volgende stappen die ze
gaat zetten.
Vanaf maandag 4 april tot (tenminste) de meivakantie, zijn Miet Maveau en Mignon van
Ophuizen de leerkrachten van deze klas. Mignon en Miet hebben er zin in om samen met
de kinderen aan de slag te gaan. Hoe de definitieve invulling van de personele bezetting
van deze klas gaat zijn, zal komende week duidelijk gaan worden.

JAARFEESTEN
Palmpasen en Pasen
De lente is begonnen; dat komt ook naar voren in de
eerstvolgende jaarfeesten. Palmpasen wordt aan het
begin van de ‘Stille week’ gevierd, de week voor Pasen.
De kinderen in de kleuterklassen en in groep 3 t/m 5
versieren een Palmpasen stok. Het hout wat hiervoor
gebruikt wordt, kan gezien worden als overblijfsel van
de winter die nu voorbij is. Gedroogd fruit en
uitgeblazen, versierde eieren maken van de
Palmpasenstok een kleurrijk geheel. De lente wordt zo
zichtbaar. De Palmpasen stok wordt compleet gemaakt
met een broodhaantje in de top. De haan geeft in de
natuur nieuw leven aan en maakt zowel mens als dier
wakker.
Vrijdag 8 april lopen de kinderen van de kleuterklassen
en groep 3 t/m 5 een ronde met hun versierde
Palmpasenstok. Van de leerkrachten komt er voorafgaand aan het Palmpasenfeest nog een
brief met meer informatie.
Na het Palmpasen feest vieren we donderdag 14 april het Paasfeest. Het Paasfeest is zowel
verbonden met de lente vanuit de heidense feesten als met wederopstanding vanuit het christelijke
gedachtengoed. Eieren en de paashaas zijn als symbolen verbonden met het feest. Zo werd vanuit de
Germaanse mythologie vroeger verteld dat de godin Ostara ieder voorjaar de natuur nieuw leven gaf. Ze
koos daarvoor de haas uit en gaf hem nieuwe kiemen (eieren) die de haas naar de aarde bracht. Vanuit
dit verhaal begroeven mensen in vroeger tijden eieren in de aarde in de hoop de aarde extra vruchtbaar
te maken.
Tijdens het Paasfeest vieren de kleuters in hun eigen klas feest. De kinderen
van groep 3 t/m 5 zoeken eieren bij de natuurspeeltuin. Deze eieren zijn
verstopt door kinderen van de groepen 6 t/m 8. De kinderen genieten in de
klas van een Paasmaaltijd. De tuinkers die hierbij gegeten wordt, is de week
van te voren gezaaid door de kinderen. Daarnaast is er deze dag tijd voor
bijvoorbeeld teken- en knutselactiviteiten in de sfeer van Pasen. De
leerkrachten sturen nog een brief met informatie over deze feestelijke dag.
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PARKEREN
Voor ouders die niet op de hoogte zijn van ons parkeerbeleid, zetten we dat hieronder nog
uiteen. Onze buren ervaren parkeeroverlast op de haal en breng-momenten van onze
school. Om de relatie met onze buren goed te houden, hebben we afspraken gemaakt over
ons parkeerbeleid. Wij verzoeken ouders om hun auto niet te parkeren in een aantal
straten rondom school.
Wanneer je met de auto je kind(eren) naar school brengt, vragen we je niet in de
Waalstraat te parkeren. Parkeren kan op het Rivierenplein, in de Rijnstraat of op het
parkeerterrein bij de Stolp. Op de eerste plaats vragen we dit vanwege de veiligheid van
iedereen. Voor onze poorten ontstaat een onveilige situatie wanneer daar veel kinderen de
stoep op gaan met de fiets of het plein lopend opkomen. Stoppende en kerende auto’s
veroorzaken daar echt een onveilige situatie. Kinderen alleen afzetten met de auto kan
ook op het Rivierenplein. Via de stoep kunnen zij dan veilig naar school lopen. We willen
graag een goede buur zijn en hebben jullie medewerking hierbij nodig. Voor de
duidelijkheid hierbij een plattegrond van de omgeving van school. Groen geeft de plekken
aan waar geparkeerd kan worden en in het rood zie je de straten waarvan we vragen om
daar, ivm de veiligheid en het respect voor de buurt, niet te parkeren.

BIEB
Wekelijks gaan de groepen 3 t/m 8 onder schooltijd één keer naar onze schoolbibliotheek.
Hieronder treft u een overzicht aan op welke dag dat is voor uw kind.
Blij zijn wij dat onze Biebouders weer komen helpen bij het uitlenen van de boeken. Voor groep 5 zoeken
we nog een ouder om te ondersteunen op dinsdag. Altijd fijner om met 2 ouders de bieb te draaien of bij
verhindering van de één op de ander te kunnen rekenen. Wie o wie komt ons Biebteam versterken?
Opgeven kan bij de groepsleerkracht.

Dag
Maandag
Dinsdag

Tijd
11.30 – 12.15 uur
12.15 - 13.00 uur
13.10 – 13.50 uur
13.55 – 14.30 uur

Groep
Groep 3W
Groep 3Z
Groep 5
Groep 8

Bieb-medewerkers
Elly
Elly
Anika/ ?
Anika/ ?
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Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11.30 - 12.15 uur
12.20 - 13.00 uur
Geen bieb
8.40 – 9.15 uur
9.15 – 10.00 uur
Variabele tijden

Groep 7
Groep 4

Maartje/ Tessel
Maartje/ Tessel

Groep 6
Groep 7W

Nina/ Kim
Nina/ Kim
Janneke (leesconsulent)

STUDIECENTRUM
Afgelopen woensdagavond 23 maart heeft Marie-Hélène van Tol een voordracht gegeven
met als thema: Pasen. Helaas hebben we geen ruimte in Den Bosch kunnen vinden voor
opvoering van het Paasspel. Dit Paasspel lijkt qua sfeer op het Paradijsspel, het Kerstspel
en het Driekoningenspel. Het Paasspel is wel te zien in Driebergen, op maandag 17 april om
15.30, zie de site: http://hetpaasspel.nl/
De komende voordracht vindt plaats op woensdagavond 20 april van 20.00-22.00.
Rob Gruben komt dan spreken over zijn gekozen thema: `De relatie tussen spirituele
ontwikkeling, natuurwezens en de huidige geopolitieke situatie’. Dit vindt plaats in
“Kindcentrum aan de Oosterplas” (voorheen De Aquamarijn), Waalstraat 50.
Bijdrage: 7 euro, reductie is mogelijk. Graag opgeven via email: antroposofiedenbosch@live.nl
Als je het leuk vindt te helpen deze voordrachten te organiseren, of dat je met een
groepje het studiecentrum verder wilt dragen, stuur dan een mail naar bovenstaand
emailadres.
Het uitgangspunt van het studiecentrum is: ouders kiezen voor de Vrijeschool en die komt
voort uit de antroposofie; mogelijk zijn ouders dan ook geïnteresseerd in deze
achtergrond. Antroposofie tracht een spirituele geesteswetenschap te zijn en heeft een
visie op vele aspecten van het leven. Het studiecentrum organiseert voordrachten en soms
cursussen om deze visie kenbaar te maken.
Groet, Anja, Annemieke en Ronald
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