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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Hemelvaart en Pinksteren 
Wachten en verwachten.  
 
In Lucas 24 krijgen de discipelen vlak voordat Jezus naar de hemel gaat de opdracht om te wachten.  
Wachten op kracht uit de hemel waarmee je bekleed wordt, zo staat er.  
 
Een zeer bijzondere uitdrukking. Bekleed worden met de Heilige Geest.  
In Romeinen 13: 14 lezen we dat ook. Bekleed worden met de  
Heer Jezus Christus.  Dat is wat Pinksteren zo bijzonder maakt.  
Vaak kleden we ons om zo iets van onze smaak, keuze, stijl en identiteit te 
laten zien. Via je kleding communiceer je wie je bent.  
Dat is de opdracht die de discipelen toen en wij nu mee krijgen.  
Laat zien en communiceer zonder woorden wie je bent en van Wie je bent. 
Christus laten zien in de verwachting dat hij zijn Geest zal zenden,  
maakt dat we leren geduldig te zijn en te blijven.  
Het feest van Pinksteren helpt ons om in deze tijd met geduld te wachten op dat wat God ons brengt.  
Ruim 2000 jaar geleden is gebleken waar dat toe kan leiden! 
Wat is het mooi om dwars door alles heen wat we meemaken het evangelie van Pinksteren met onze 
kinderen op school te mogen delen.   
We zien ernaar uit om dit in de toekomst samen met u als ouders en andere belangstellenden weer eens te 
mogen doen.  
Gezegende pinksterdagen toegewenst ! 
 
Corona, maatregelen en versoepelingen?  
Het lijkt erop dat stap voor stap de Corona maatregelen wat meer worden versoepeld. Als school houden we 
hierbij vooral rekening met wat in het door de PO raad opgestelde protocol staat. Op dit moment worden 
daar nog geen wijzigingen in aangebracht. Zodra er zaken veranderen zullen we u daar snel van op de hoogte 
brengen.  
In de school is het op dit moment gelukkig vrij rustig. Het is vervelend dat er een klas in quarantaine moest 
gaan, we zijn blij en dankbaar dat er verder geen besmettingen zijn geweest.  
We leven in een periode dat dit zomaar kan gebeuren. We volgen daarbij de adviezen van het speciaal 
opgezette GGD team scholen. Samen met alle betrokkenen hopen we snel op betere tijden. 
 
Studiedagen  
In de periode tot de meivakantie waren de studiedagen die op de oorspronkelijke jaarplanning stonden 
allemaal uitgesteld.  
Voor de periode van nu tot de zomervakantie is de planning:  
Maandag 5 juli: studiedag hele team; alle kinderen hebben de hele dag vrij.  
Donderdag 22 juli: studiedag hele team; alle kinderen hebben die dag vrij, de vrijdag was al een vrije dag. 
Woensdag 21 juli is dan de laatste schooldag voor de zomervakantie (en voor de kleuters dinsdag 20 juli).  
Let op: de op 28 mei geplande studiedag gaat NIET door. De kinderen hebben dan gewoon les. 
 



Schoolreis 
Hoewel er versoepelingen worden verwacht, vinden we het als team nog geen fijn idee om voor de zomer op 
schoolreis te gaan. We hebben afgesproken om in de maand september de schoolreis te laten plaatsvinden. 
De kinderen die dan in groep 8 (en nu in groep 7) zitten gaan dan ook mee op schoolreis.  
 
Planning en formatie 
In deze periode worden de laatste zaken met betrekking tot de indeling van de groepen, leerlingen en leraren 
besproken.  
Naar aanleiding van de periode van onderbreking moeten we als school ook een analyse maken om te kijken 
wat de impact op de kinderen is geweest. We stellen hiervoor een plan op met interventies.  
 
Werken-leren stagiaire 
Volgend schooljaar verwelkomen we op onze school een nieuwe collega:  Nathalie Wieringa. Zij komt op onze 
school een stage werken-leren volgen. Ze is student van Pabo Driestar-educatief en komt volgend schooljaar 
bij ons werken als extra ondersteuner die vooral wordt ingezet in groep 6-7. Ze blijft de komende twee 
schooljaren op onze school actief.  Binnenkort zal ze zich voorstellen in de Sterrenkijker. We zijn blij dat we 
een extra collega op onze school mogen verwelkomen en wensen haar een leerzame en fijne periode op onze 
school toe.  
 
Richting zomervakantie  
Hoewel je het aan het weer op dit moment niet kunt merken, zitten we midden in de prachtige 
voorjaarsmaand mei. In de natuur staat alles er prachtig bij. Na de Pinksterdagen hebben we nog zo’n negen 
weken te gaan. Het is wat we noemen, een lang schooljaar dat doorloopt tot eind juli. Het is wel fijn om na 
alle onderbrekingen nog een flinke periode met de kinderen door te kunnen werken, om zo een goede 
voortgang te beogen. In de laatste week was de vrijdag al vrij gepland, de donderdag is een vrije dag voor de 
kinderen en een afrondingsdag voor de leerkrachten. Die komt in de plaats van de uitgevallen studiedagen.  
We hopen op een mooie en rustige periode tot de zomer, met hopelijk steeds meer versoepelingen van de 
maatregelen. 
 
Agenda         Link naar de agenda 
17 mei          Sterrenkijker mei 
24 mei          Tweede Pinksterdag  
7 juni            Sterrenkijker juni 
 
Weekliederen  U vindt deze liederen op de liedlijst 
17 mei           ps. 122:3 
24 mei           Geest van hierboven 
31 mei           ps. 130:2 (psalmen voor nu) 
 7 juni            Zegen ons algoede 
 
Jarigen mei/ juni 
18 mei          Elodie gr. 4/5 
19 mei          Esmee gr. 4/5 
                      Juf Anne 
20 mei          Elvira gr. 4/5 
28 mei          Indy gr. 6/7 
1 juni            Jesse gr. 7/8 
2 juni            Justin gr. 6/7 
 
Allemaal een hele fijne verjaardag toegewenst! 
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Binnen LEV-WN geven wij onderwijs met de Bijbel als basis op 26 basisscholen in het westen van ons land. 
We hebben hart voor alle kinderen en Geloven in Ontwikkeling! 

 
 

 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       
Hart voor alle kinderen 
 
 


