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Agenda 
 

Do 1/4 Paasfeest in de klas 

Vr 2/4 Goede Vrijdag 

Ma 5/4 Tweede Paasdag 

Vr 9/4 Nieuwsbrief 

 
Mano 

Vrijdag 12 maart is Mano Hoek geboren. Mano is het 

broertje van Dáne uit groep 1b. We feliciteren Dáne 
en zijn ouders van harte met hun kindje! 

 
Nieuw leven, een gave Gods 

Een prachtig wonder, wat zijn we trots! 
 

 
 
Quarantaine 

Hoewel we veel liever ander nieuws brengen, houdt 

dit ons nog erg bezig. Het virus heeft onze school 
gevonden en behoorlijk huis gehouden. In alles volgen 

we de adviezen van de GGD. Op het moment dat we 
de actuele stand van zaken dachten te weten, werden 

we al weer ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.  

Klassen en leerkrachten gingen in quarantaine, er 
werden vrijwel dagelijks nieuwe besmettingen gemeld 

en ook heel wat ouders werden positief getest. 
Sommige ouders hadden een goede reden om hun 

kind preventief thuis te houden, waar we alle begrip 

voor hebben.  

Verdriet was/is er bij kinderen die al voor de tweede 

keer hun verjaardag niet kunnen vieren en het duurt 
allemaal al zo lang! 

Het blijft belangrijk dat we allemaal voorzichtig zijn en 
de GGD adviezen strikt opvolgen. Niet leuk, ook niet 

gemakkelijk, maar wel nodig!  
We zijn dankbaar dat het ziekteverloop in de meeste 

gevallen mild verloopt. We hopen en bidden dat dit zo 

blijft en dat er straks misschien wel weer van alles kan. 
Wie weet… 

Voor nu blijven we u vragen om kinderen met 
klachten, hoe licht ook, echt thuis te laten. Bij twijfel 

op school bellen we u op en moet uw kind echt naar 

huis. 
 

Schoolreisje 
De schoolreisjes staan al heel lang gepland. Wat zou 

het sneu zijn als ze ook dit jaar niet door kunnen gaan. 
Daarom zijn we bezig om ze te verschuiven naar een 

zo laat mogelijk tijdstip in het schooljaar. Hoe later, 

hoe groter de kans dat het allemaal toch kan. U hoort 
van ons de nieuwe datum. Waarschijnlijk de eerste 

week van juli. 
 

Rapporten en spreekuren 

De rapporten zijn uitgedeeld en er is met de ouders 
gesproken via Teams. Voor sommigen was dat even 

wennen, maar het is de beste oplossing onder de 
huidige omstandigheden.  

Ondanks alles hebben we wel een piepklein, 

verantwoord feestje met taart gevierd: we hebben 
gezien dat de kinderen gemiddeld de cito M toetsen 

prima hebben gemaakt. We waren voorbereid op 
grote tegenvallers, maar in verreweg de meeste 

gevallen waren het meevallers. Een pluim voor de 
kinderen, de papa’s en mama’s, maar ook voor de 

leerkrachten die het online-les avontuur zijn 

aangegaan! 
 

Paasfeest 
Komende week is het Stille Week, waarin we stilstaan 

bij het lijden en sterven van Jezus. De verhalen 

worden ook aan de kinderen verteld. Maar we sluiten 
de week af met de viering van het Paasfeest op school. 

We herdenken dan de opstanding van de Heere Jezus, 
feest en blijdschap 

na een donkere en 
moeilijke tijd.  

We wensen u ook 

thuis hele mooie 
Paasdagen toe!  
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Nieuws van de peuters 

Aandachtig kijkt een peuter om zich heen, als hij door 
de nieuwe deur de school in loopt. Een tafel, stoelen, 

een kast, een keuken. “Is dit jouw huis?” vraagt hij 

spontaan. Peuters denken vaak, dat wij op school 
wonen. Het klinkt ook erg huiselijk, als een peuter 

zegt: “ik was mijn handjes wel in de woonkamer”. In 
plaats van bij de kinder-wc’tjes. Mooie peuterpraat.  

De peuters voelden zich na de lockdown dus weer snel 
thuis bij De Zeester. Sommige jongens waren zo blij 

om elkaar weer te zien, dat zij elkaar zelfs 

vriendschappelijk omhelsden. Met 9 nieuwe kinderen 
hebben wij een rustige start gemaakt. Omzien naar 

elkaar vinden wij belangrijk. Het is dan ook erg leuk 
om te zien hoe een peuter een nieuw kindje helpt met 

haar jas uit te doen.  

 
Thema ‘Boodschappen doen’ hebben we inmiddels 
afgesloten. Alle peuters hebben er van genoten. Het 

past ook erg goed bij hun belevingswereld. Kaas 

kopen in ons kaaswinkeltje, een boodschappenkar, 
een kassa met echte kassabonnetjes. Lege 

boodschappendoosjes om mee te spelen, maar ook 
echte boodschappen van de juf om het verschil te 

voelen tussen licht en zwaar. Wij hebben de peuters 

ook kennis laten maken met tellen en 
cijferherkenning. Spelenderwijs leren peuters al heel 

veel. 

 
Maar natuurlijk hebben de peuters ook leuke werkjes 

gemaakt voor Pasen. Een goede oefening voor de fijne 
motoriek.  

Ik moet glimlachen, als een jongetje aan het einde van 

de ochtend voldaan naar huis gaat en nog even 
achterom kijkt. “Ik zie je zo weer!” zegt hij. Heerlijk 

toch! 

 
Nieuws van de kleuters 

Deze weken werkten wij over het thema ‘de sloot’. Wat 
hebben we veel geleerd over de sloot. Met wasco en 

ecoline maakten we de sloot, weide en lucht. Later 
plakten we hier een boom met bloesem, eenden en 

een zwaan op. Het is een echt kunstwerk geworden. 

 
In de klas zijn we bezig geweest met techniek. We 
hebben gekeken welke materialen er blijven drijven en 

welke materialen er zinken. Zo hebben we 
geëxperimenteerd met bootjes. Welk bootje met een 

groot of klein zeil kan het snelst varen? En wat heb je 

nodig om het bootje te laten varen? Iedereen mocht 
het in kleine groepjes zelf proberen. 
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De letter die we leerden, is de K van kikker. Welk 
woord begint met de letter K? Je weet er vast nog wel 

een paar op te noemen. 

 
Naast dit leuke thema luisterden we naar de verhalen 
uit de Bijbel over de lijdenstijd. We horen en zingen 

over de Here Jezus die ook onze straf wilde dragen en 

op de derde dag is opgestaan uit het graf! 

 
Nieuws uit groep 3 

Wat hebben we veel meegemaakt met elkaar. Samen 
met Elin en haar familie hadden we verdriet. We 

hebben online onderwijs gehad, kwamen weer op 
school en hadden nu weer een weekje thuisonderwijs. 

Tijdens het rondbrengen van de tasjes met rapporten 
en de werkboeken zagen we diverse kinderen zich 

binnen vermaken. Als u dit leest is hopelijk ieder weer 

gezond en kan weer fijn naar buiten! De kinderen zijn 
over het algemeen heel blij om weer in de klas te zitten 

en daar met elkaar de dingen te delen. De 
rapportgesprekken zijn inmiddels gevoerd. Heel veel 

complimenten voor al die ouders die het toch maar 

weer gelukt is om elk kind op de juiste manier te 
helpen en te motiveren. Hopelijk was u blij met de 

resultaten. Wij als jufs wel in ieder geval! De komende 
weken gaan we weer enthousiast aan het werk: 

nieuwe thema’s en lekker oefenen. Misschien zijn er al 
kinderen bezig om hun spreekbeurt te verzinnen. Laat 

ze maar eens goed in hun kast kijken of daar iets is 

waar ze over willen vertellen. Donderdagmiddag  1 
april vieren we in de klas het paasfeest. We vertellen 

de paasgeschiedenis vanuit de Bijbel, we luisteren 
naar paasliederen en knutselen erover. Die dag is er 

dan geen gym.  

 
 

Nieuws uit groep 8 
De aanmeldingen voor het VO zijn de deur uit. Toch 

zijn we nog hard aan het werk, want de Cito eindtoets 
komt er aan. We willen natuurlijk graag ook hier laten 

zien wat we allemaal kunnen. Die toetsen zijn dit jaar 

van dinsdag 20 april t/m donderdag 22 april. De 
uitslag verwachten we na de meivakantie. 

Gelukkig hebben we in de spaarzame vrije momenten 
op school nog tijd voor ontspanning. Sinds kort zijn we 
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in het bezit van een aantal dam/schaakborden. Hier 

wordt ook gretig gebruik van gemaakt. 

  
Het is jammer dat de bezoeken aan de verschillende 
scholen niet door zijn gegaan. De KTS had daar een 

leuk alternatief voor; via een VR-bril konden de 

kinderen zien hoe het onderwijs op deze school eruit 
ziet. Ook zijn we in november naar de Rijnmond 

geweest. De kinderen konden daar ruiken aan allerlei 
activiteiten. Heel leuk hoe dit was georganiseerd. 

Vooral de 3D printer maakte grote indruk. Voor nu nog 

even oefenen en daarna ons verheugen op de leuke 
activiteiten die bij groep 8 horen. We blijven 

optimistisch en hopen dat alles doorgang kan vinden. 

 
 
 

 

 
 

Wanneer mag je wel/niet naar school? 

Hierbij toch nog maar een keer de test/thuisblijf 
richtlijnen. 

 

 
 

 
 

 
 

 


