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40-dagentijd.  
Afgelopen woensdag begon de 40-dagentijd. De komende 7 weken leven we met elkaar toe naar 
Pasen. Het thema voor deze periode is: ’Open je ogen’. Als we de Bijbelverhalen lezen, kijken we onze 
ogen uit. We zien Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood 
deelt met duizenden mensen en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden 
op weg naar Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je misschien 
liever je ogen dicht zou doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren we dat God altijd 
weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is een nieuw begin. 
We lezen in deze periode uit Marcus, dat is waarschijnlijk het oudste Evangelie dat in de Bijbel staat. 
Marcus vertelt het ene verhaal na het andere, om duidelijk te maken wie Jezus is en wat zijn 
boodschap is voor alle mensen. We hopen dat de verhalen opnieuw tot leven komen en als inspiratie 
mogen dienen in deze tijd. 
De komende week is het thema: Wij hebben je nodig. De verhalen komen uit Marcus 6 en 7. 
De leerlingen van Jezus komen ’s nachts in een storm op het meer terecht. Jezus loopt over het water 
naar hen toe. Aan de overkant van het meer komen veel mensen die hem nodig hebben naar Jezus 
toe. En ook in de omgeving van Syrus wordt zijn hulp gevraagd, door een vrouw met een zieke 
dochter. 

 

Gesprekken 
We hebben goede gesprekken achter de rug. Wat was het fijn de gesprekken weer fysiek te houden. 
Soms lijkt alles gezegd, maar eenmaal thuis blijkt u toch nog iets te hebben willen vragen of u wilt nog 
wat nadere informatie. Schroom niet en schiet de leerkracht even aan. 

 

Schoonmaak 
Wat is er hard gewerkt gisterochtend. Een enthousiaste ploeg heeft keihard gepoetst. Zelf de erg 
vieze ramen aan de buitenkant hebben een stevige beurt gekregen. Fantastisch!!! Heel hartelijk 
bedankt.  

 

Ouderavond 
De al door MR en het CvB aangekondigde ouderavond zal plaatsvinden op woensdag 23 maart. 
Tijdens de avond zal er in gesprek worden gegaan om te verkennen of er binnen de school draagvlak 
is voor het starten van een onderzoek naar een mogelijke samenwerking van de beide scholen in 
Creil. Nadere informatie volgt nog. 

 
 



Bedankt! 
Nogal een verschil een heerlijke pannenkoekenmaaltijd of een boterham met kaas in het ziekenhuis. 
Tijdens een fantastisch boswandeling duikelde ik van een omgewaaide boom. Zomaar voet uit de 
kom. Een heel vreemd gezicht, moet ik zeggen. Na heel veel perikelen met een vastzittende 
ambulance in het bos en hulp van de brandweer, belandde ik uiteindelijk in het ziekenhuis van 
Heerenveen. Na een operatie, mocht ik twee daagjes doorbrengen in het ziekenhuis. Wat een 
fantastische verzorging daar! Met een geweldige klomp gips om het been, moet de voet/enkel nu 
herstellen. Vier weken onbelast en daarna nog vier weken met gips, belast. Best lang, maar wat 
helpen die lieve kaartjes, tekeningen, appjes, en bloemen. Zo lief. Heel hartelijk bedankt voor al die 
aandacht!! Dat doet goed! 
Het is ook zo fijn dat de vervanging op donderdag intern geregeld kan worden. Bedankt iedereen! 
Bedankt Gerjanneke! Als het verplaatsen iets makkelijker wordt, kom ik zo nu en dan ook weer naar 
school. Vanaf thuis kan ik ook veel digitaal/telefonisch regelen. Het gaat allemaal echter nog niet zo 
vlot, gezien ook deze, wel erg late, verschijning van de Regendruppel. 

  

Agenda  

Maandag 7 maart Weekopening, juf Annemieke 

Woensdag 9 maart rekencircuit 

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

 
 
Van Chellsey 


