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Levensbeschouwing 
We gaan verder met  de verhalen uit Nehemia. Dit Bijbelboek komt niet zo vaak aan de orde. Best 
wel mooi om deze verhalen ook weer een te laten klinken.  
Het thema voor de komende week is: Steen voor steen.  
De verhalen komen uit Nehemia 2: 11-20 en Nehemia 3, 4 en 8. 
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere volken 
proberen de Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot hun stad af is. 
Dan vieren ze feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe God zijn volk altijd 
opnieuw bevrijdt. 

 

Centrale Eindtoets 
Dinsdag en woensdag buigen de kinderen van groep 8 zich over de Centrale Eindtoets. Ondanks 
dat er geen schoolkeuze van afhangt en dat we al jaren weten wat deze kanjers kunnen, is het 
best een beetje spannend. Maar daar is niets mis mee. Gezonde spanning hoort erbij. We wensen 
Joanne, Joann, August, Ryanne, Chantal en Dylano heel veel succes! We gaan er mooie dagen van 
maken!! 

 

Koningsspelen   
A.s. vrijdag 23 april zijn de landelijke Koningsspelen. Al jaren vieren we dit met de hele 
Samenwoonschool, met een gezamenlijke sportdag. Ook dit jaar, maar door de corona-
maatregelen wel iets anders dan andere jaren. De kinderen van de beide scholen worden dit jaar 
niet gemixt, maar gaan met hun eigen groep en leerkracht langs de verschillende onderdelen. 
Voor de kinderen van 3 t/m 8 zijn er acht verschillende activiteiten op het sportterrein en de 
sporthal. De kinderen van groep 1 en 2 doen op het plein, verschillende spelletjes. De kinderen 
worden vrijdag in sportieve kleding en buitensportschoenen op school verwacht. In hun rugzak 
hebben ze ook binnensportschoenen (groep 3 t/m 8) mee, alsmede een flesje water en eventueel 
een vochtig doekje. Omdat helaas ook de Koningslunch vervalt moeten de kinderen hun eigen 
lunch met drinken meenemen. Omdat we er een gezellige picknick van willen maken is het ook 
handig een kleedje of een grote handdoek mee te nemen. Best wel veel om allemaal mee te 
nemen in één rugzak. Daarom mag de lunch en het ‘picknickkleedje’ ook in een andere tas 



meegenomen worden. Voor drinken en fruit tijdens de activiteiten wordt gezorgd. Ondanks alle 
maatregelen gaan we er een mooie sportieve dag van maken!! 

 

Juf Willianne 
Na, best een lange tijd, afwezig te zijn geweest, begint juf Willianne op vrijdag na de meivakantie 
weer met haar werkzaamheden op school. Ze was al bang dat we haar vergeten zouden zijn, maar 
dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Integendeel: We zijn heel blij dat ze weer terugkomt en 
we zijn eigenlijk ook heel benieuwd hoe de kleine Jens eruitziet. We vinden het dan ook heel fijn 
dat juf Willianne samen met Jens, ondanks alle beperkingen, vrijdag op school komt, zodat we 
allemaal de jongste spruit van het gezin kunnen ontmoeten. Natuurlijk hebben we al samen een 
prachtige slinger gemaakt bij de geboorte van Jens, maar bij zo’n bijzondere gebeurtenis hoort 
natuurlijk ook een cadeau. De kinderen kunnen deze week een bijdrage voor een cadeau 
meenemen en aan hun juf of meester geven. We kopen er dan een prachtig cadeau van. Dat u als 
ouders ook kunt meegenieten van het bezoek kan door de bekende omstandigheden dit keer dus 
niet. Maar als u uw kinderen om kwart over twee komt ophalen kunt u vast wel een glimp 
opvangen van de juf en haar gezin.                            

 

Jarig 
Morgen is Chellsey jarig. We feliciteren haar van harte en wensen haar een heel 
fijne dag en heel veel geluk en plezier in haar nieuwe levensjaar.  

 

Agenda 

dinsdag 20 en woensdag 
21 april  

Centrale Eindtoets groep 8 

vrijdag 23 april  Koningsspelen 

maandag 26 april  Aves-dag team (kinderen vrij) 

dinsdag 27 april  Koningsdag (kinderen vrij) 

1 t/m 16 mei meivakantie 

maandag 24 mei Pinksteren (kinderen vrij) 

woensdag 2 juni evaluatievergadering (kinderen vrij) 

woensdag 9 juni juffen- en meesterdag 

 
Hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst 


