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Levensbeschouwing 
Het thema voor de komende week is: Ik zie je wel!  
De verhalen komen uit Marcus 5: 1-43 
Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon van de Allerhoogste God. 
Jezus verjaagt de geest die de man in zijn greep heeft. Als ze daarna weer naar de overkant van het water 
gaan, komt Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn dochter wil genezen. Onderweg is er een vrouw die 
Jezus aanraakt en geneest. Jezus ziet en helpt iedereen – zelfs de dood houdt hem niet tegen. 

 

Corona 
Dat is toch wel heel vreemd, zo’n lege school. Op het hoogtepunt van de afmeldingen was 45% van de 
kinderen afwezig!! De laatste dagen gaat de telefoon ’s ochtends niet meer zo vaak. Gelukkig een 
kentering van het aantal zieken. We hopen dat dit zich doorzet en dat alle kinderen in de loop van 
volgende week zo langzamerhand weer binnen druppelen. We wensen alle thuiszitters van harte 
beterschap, sterkte en tot snel!!! 

 

Buitenwerkdag 
Wat ontzettend fijn dat we weer eens een verslagje kunnen schrijven van 
een bijzondere activiteit. Dat is lang geleden en is zo gemist.  

Vrijdag hadden de kinderen van de groep 3 
en 4  een buitenwerkdag. Rebecca van 
Landschapsbeheer Flevoland ging met de 
kinderen wilgen zagen en knippen. Het ging 
heel goed. Er is heel hard gewerkt. Helaas 
was het ook wel erg koud. De kinderen 
hadden last van koude vingers en koude tenen. Petje af voor de kinderen 
en de begeleiders. Het was heel fijn dat de moeder van Alija wilde helpen 
deze ochtend. Bedankt Hendrika!  

  

Enquête 
U heeft nog tot volgende week vrijdag de tijd de enquête in te vullen. Het zou heel erg fijn zijn, als u dit 
nog niet hebt gedaan hebt, alsnog wilt doen. Alvast hartelijk dank!  

 
 



Schoonmaakochtend 
Zoals u al hebt kunnen lezen in Parro is de schoonmaakochtend verplaatst naar zaterdag 5 maart. De 
volgende ouders staan op de lijst: een ouder/verzorger van: Max Baas, Naömi v.d. Brandhof, Noëmi 
Frankema, Michael Ntwari, Ninthe Vermaas, Irene Schenk, Angelina Post, Liza de Graaf, Esmee Frijlink, 
Dave Willemstein 

 

Ouderavond  
Op de kalender staat een ouderavond gepland op dinsdag 5 maart. I.v.m. de bekende omstandigheden 
stellen we deze uit tot nader datum. We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van de nieuwe datum. 

 

Info avonden VO 
Onderaan deze Regendruppel nog informatie vanuit de VO-scholen voor de ouders/verzorgers en 
kinderen van groep 8. 

 

Agenda 

maandag 14 februari weekopening, meester Joris 

donderdag 17 februari buitenwerkdag unit 2 

21 – 25 februari voorjaarsvakantie 

28/2 1/3 en 2/3 kind-ouder-leerkracht gesprekken (zie Parro) 

vrijdag 4 maart  rapport mee 

zaterdag 5 maart schoonmaakochtend 

 

 
De inloopavond op 14 februari op de Bonifatius Mavo gaat niet door. 
Als u de Bonifatius Mavo toch fysiek wilt bezoeken, kunt u altijd een 

afspraak maken. m.bernhard@bonifatius.nl  
 
Van het Zuyderzee Lyceum kregen we het volgende bericht!! 
Woensdag 16 februari staat er nog een inloopavond gepland. Aangezien 
we nog niet exact weten wat de versoepelingen zijn, zullen we deze 
avond nogmaals een callcenter inrichten tussen 19.00 - 20.00 uur zodat 
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) nog specifieke vragen kunnen 
stellen. We zullen op de website die avond weer de links naar onze  

medewerkers plaatsen. Mochten er voor 16 maart toch versoepelingen komen waardoor we onze 
deuren kunnen openen dan zullen we u hierover informeren natuurlijk. Dan doen wij nog ons uiterste 
best om een fysiek moment te plannen voor uw leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). 

 
Met hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst 
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