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Afgelopen woensdag hebben we een open dag 

gehad. Wat was het fijn om ouders, opa’s, oma’s 

en andere familieleden/betrokkenen te mogen 

verwelkomen op onze school! Ook de kinderen 

van groep 8 deden het geweldig als gastheer en 

gastvrouw! 

De dag is goed bezocht en iedereen heeft een 

kijkje kunnen nemen in de klas om te zien hoe 

we vormgeven aan onze kernwaarden ‘Samen, 

Eigen-Wijs en Toekomstgericht’. Mocht u nu  

nog vragen hebben naar aanleiding van de  

open dag, kom dan gerust even langs. De  

leerkracht legt het u graag uit!   

Professionele ontwikkeling  

Dit schooljaar wordt er aan het ontwikkelingsformat ‘professioneel schoolklimaat’ gewerkt. Net 

zoals in de klas, willen we ook als team met en van elkaar leren. Daarom wordt er dit jaar gestart 

met intervisie. Het doel hiervan is de deskundigheid van de leerkrachten te bevorderen en de 

kwaliteit van het werk te verbeteren waar mogelijk is. Tijdens intervisie wordt er een situatie  

besproken vanuit de praktijk, waarbij ieder kijkt naar zijn eigen rol, gedrag en stijl van werken. 

Hierdoor krijgen de leerkrachten inzicht in hun eigen opvattingen en overtuigingen en kan er  

gezamenlijk naar een oplossing of werkwijze worden gezocht. 

Naast intervisie maken we ook gebruik van collegiale consultatie, waarbij collega’s aan de hand 

van een kijkwijzer bij elkaar in de klas kijken. Na de les gaan ze met elkaar in gesprek over wat ze 

gezien en ervaren hebben: wat gaat goed? Wat kan er nog beter en hoe? Ook dat levert weer 

versterking van het eigen vakmanschap op. 

Tot slot krijgen alle leerkrachten deze maanden een ontwikkelgesprek met de directie. Tijdens dit 

gesprek wordt gekeken hoe het welbevinden van de leerkracht is, wat kernwaarden en  

kwaliteiten zijn van de leerkracht en waar nog ontwikkelpunten liggen. Vervolgens wordt er een 

plan gemaakt waar een jaar mee wordt gewerkt. Aan het einde van het schooljaar volgen er de 

jaarlijkse functioneringsgesprekken. Dit alles draagt bij aan een professioneel schoolklimaat, 

waarin we samen leren en we ieder kind op eigen wijze optimaal kunnen laten groeien! 

Even bijpraten…   

Onderwijsinhoudelijk... 

Groep 8: bedankt! 



Organisatorische zaken 

Kalender 

Pasen 
Pasen komt er aan en we willen iedereen alvast meenemen in onze 
plannen. 

• Palmpasen: de kinderen van de groepen 1 t/m 5 gaan Palmpasen vieren met de Palmpasen 
optocht. Zij krijgen op woensdag 30 maart crêpepapier mee naar huis om thuis een Palmpa-
sen stok te versieren. Deze stok mogen zij 4 en 5 april mee naar school nemen. Op woens-
dagochtend 6 april zal de stok verder versierd worden op school. Om 11.30 uur gaan we dan 
in optocht door de binnenstad en vieren we Palmpasen. U bent van harte  
uitgenodigd om langs de route te komen kijken. 

• Witte Donderdag viering: op donderdag 14 april zal de Witte Donderdag viering  
plaatsvinden in de kerk. De uitnodiging hiervoor volgt nog via Parro.  

• Vastenactie: met de vastenactie willen we ons dit jaar inzetten voor Oekraïne. De kinderen 
kunnen dan geld inzamelen door een heitje voor een karweitje te doen. Op deze manier  
hopen we een mooi bedrag op te halen om de mensen in Oekraïne te helpen. Informatie 
over de vastenactie volgt maandag via Parro. 

Bevrijdingsloop 
Vandaag was de laatste dag dat kinderen zich konden opgeven voor de Bevrijdingsloop van  
dinsdag 19 april. Wat leuk dat er zoveel enthousiaste kinderen meedoen! Deze kinderen krijgen 
te zijner tijd een schoolshirt en een startnummer mee waar een starttijd op staat. Het  
startnummer mag tijdens de wedstrijd op de borst gedragen worden. Kinderen die te laat zijn 
met opgeven, kunnen zich op de dag zelf nog inschrijven op de atletiekbaan. We wensen  
iedereen veel plezier toe met de Bevrijdingsloop!   
 
Preventief testen  
Het beleid ten aanzien van preventief testen van leerlingen en leerkrachten is veranderd. Er hoeft 
niet meer preventief getest te worden, alleen bij klachten (of nauw contact met een  
besmet persoon) wordt testen geadviseerd. De school zal daarom niet meer wekelijks zelftesten 
meegeven aan de kinderen van groep 6 t/m 8. Indien u zelftesten nodig heeft voor uw kind, dan 
kunt u die (voorlopig) nog wel ophalen bij school. 
 

22 mrt.  19.30 uur MR-vergadering 

29 mrt.  19.30 uur AC-vergadering 

30 mrt.  Juf Samantha jarig 

   Crêpepapier Palmpasen stok mee naar huis 

4/5 apr.  Palmpasen stok mee naar school 

6 apr.  Palmpasen stok versieren en 11.30 uur optocht door het stadscentrum 

8 apr.  Presentaties ateliers 



Nieuw Leven   
Ouderbrief bij Trefwoord (door de identiteitsbegeleider) 

 

 

Lente 

Na een lange winter zien we de natuur weer opleven met frisse kleuren en meer 

licht. Ook zien we de gele paastakken en de fleurig verpakte chocolade eitjes. De 

lente hoort bij Pasen en Pasen bij de lente. Dat is niet toevallig. Pasen is immers het 

feest van het nieuwe leven. De natuur van de lente is één groot symbool voor het 

geloofsverhaal dat bij Pasen hoort.  

 

Nieuw?  

Het voorjaar is ook een moment waarop mensen verlangen naar verandering. Denk maar aan de grote 

schoonmaak, een nieuw kleurtje op de muur, of zelfs nieuwe meubels.  Soms overkomt het je, dat je 

met nieuwe ogen kijkt, dat je iets als nieuw ervaart. Ook kinderen kennen die ervaring: ze ontdekken 

hoe de tuin weer groen wordt, ze hebben een nieuw kapsel, andere kleren, of ze moeten na een verhui-

zing nieuwe vrienden maken. Nieuw is spannend, soms leuk, maar heus niet altijd makkelijk. Wat bete-

kenen zulke ervaringen voor kinderen? Iets nieuws beginnen betekent ook het oude loslaten. Soms is 

dat noodgedwongen als een kind met zijn ouders moet verhuizen. Maar het kan ook voortkomen uit 

een verlangen naar iets anders, meer vrijheid, of duurzaamheid.  Opnieuw beginnen, nieuwe ruimte 

scheppen. Het vraagt ook moed en inspiratie 

 

Nieuw in oude verhalen  

In de Bijbelverhalen ontdekken kinderen hoe de mensen in en rond Jeruzalem Jezus 

binnenhalen als een nieuwe Koning. Ze hebben er hoge verwachtingen van. Komen 

die uit? Als Jezus met zijn vrienden Pesach viert, moeten de leerlingen van Jezus 

Hem eerst loslaten. Er is moed voor nodig om dat onder ogen te zien. Ze ontdekken 

hoe Jezus tegen alle machten in zich inzet voor een nieuwe wereld van rechtvaardig-

heid, vrijheid, en liefde. Een inzet die nog steeds mensen inspireert.  

 

Pasen 

De verhalen, liedjes en gedichten in dit thema nodigen de kinderen uit om te ontdekken hoe je het le-

ven als nieuw kunt ervaren. Wat de kracht van vernieuwing kan zijn. Maar dat het ook moed vraagt om 

het vertrouwde los te laten. Met dit thema bereiden we Pasen voor.  

Kinderen worden zich bewust van het verlangen dat veel mensen koesteren om het leven te vernieu-

wen. Vooral in een tijd van oorlog en geweld is dit een groot verlangen. Misschien ontdekken ze zelf 

ook een verlangen, dat inspiratie vormt voor een nieuw begin.   

 

 

Wij wensen u en uw kind een hoopvol Paasfeest toe.  


