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Levensbeschouwing 
Na de vakantie is het thema: Je hebt genoeg. 
De verhalen komen uit Marcus 6:6b-44 
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te nemen; er zal voor 
hen gezorgd worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias verteld wordt, schrikt hij. 
Hij is bang dat het Johannes de Doper is, die hij heeft laten ombrengen. In het laatste verhaal 
van deze week horen we hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met duizenden mensen. Er 
is voor iedereen genoeg! 

 

Weer beginnen 
De vakantie zit er bijna op. Na alle onrust wegens veel ziekte door corona, hoop ik dat iedereen 
een goede vakantie heeft gehad en we elkaar aankomende maandag weer op school kunnen 
begroeten. 
Een school waar geen beperkende maatregelen meer gelden. Mondkapjes hoeven niet meer, 
ouders zijn weer welkom in de school en het is weer mogelijk gezamenlijke activiteiten te 
organiseren.  
De basisregels blijven gelden. Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 
geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test.  
Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen. 
Op school zijn nog genoeg testen verkrijgbaar. 
Ook zullen we vanzelfsprekend goed blijven ventileren in de school. 

 

Kind-ouder-leerkracht gesprekken 
De komende week zijn de kind-ouder-leerkracht gesprekken. Wat heerlijk dat we elkaar weer 
fysiek kunnen ontmoeten. 

 

Hoofdluiscontrole 
Zoals na elke vakantie, worden de haren van de kinderen woensdag nagezien op 
hoofdluis. Voor de commissie is het controleren makkelijker als de kinderen geen 
ingewikkelde kapsels hebben.  

 



Extra schoonmaak school 
Gelukkig kan de uitgestelde schoonmaakochtend zaterdag 5 maart nu ook 
doorgaan. De school is wel aan een extra schoonmaakbeurtje toe!  Eén van de 
ouders/verzorgers van de volgende kinderen staan op de lijst: Max Baas, Naömi 
v.d. Brandhof, Noëmi Frankema, Michael Ntwari, Ninthe Vermaas, Irene 
Schenk, Angelina Post, Liza de Graaf, Esmee Frijlink, Dave Willemstein. Wilt u 
zelf een emmer meenemen!! 

Als u onverhoopt toch niet kunt komen, is het wellicht mogelijk te ruilen met iemand anders. 
(zie lijst)  

 

Afscheid Theo Oosterveld 
Maandag neemt Theo Oosterveld afscheid als directeur van Fondali. Hij gaat dan met vervroegd 
pensioen. Theo kwam als interim-directeur op de Springplank en heeft na de fusie met de Jan 
Roothaan de leiding van de nieuwe samenwerkingsschool op zich genomen. Als scholen, maar 
ook als directeuren, hebben we de afgelopen jaren prettig samengewerkt binnen de 
Samenwoonschool Creil We zullen hem, zijn rustige aanwezigheid en verantwoorde kijk op 
onderwijs, best missen. We bedanken hem, ook vanaf deze plaats, voor de plezierige 
samenwerking en wensen hem een heel goede toekomst! 
A.s. maandag nemen we tijdens een gezamenlijk moment met het team van Fondali, feestelijk 
afscheid van hem. 

 

Jarig 
In de laatste week voor de vakantie was Sophie K. jarig. Helaas was ze thuis wegens corona. Via 
Teams heeft de groep haar toch online toegezongen. Gelukkig kwam ze in de loop van de week 
weer op school en trakteerde ze op een heerlijke gezonde fruittraktatie. In de vakantie was 
Karolien jarig en volgende week viert Tygo B. zijn verjaardag. Van harte gefeliciteerd!! 

 

Agenda  

Maandag 28 februari weekopening juf Roos 
afscheid Theo Oosterveld van Fondali 

28/2 – 2/3 kind-ouder-leerkrachtgesprekken 

woensdag 2 maart studiedag Passend Onderwijs, juf Frouk en juf Lok 

vrijdag 4 maart rapport mee naar huis 

zaterdag 5 maart schoonmaakochtend (zie hierboven) 

 
Nog een fijne voortzetting van het weekend, met hartelijke groet, namens het team,  
Betty Lok-Zelhorst 


