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Beste ouders en/of verzorgers, 

Op dit moment zitten we in de piek van de pandemie waar we de afgelopen twee jaar mee geconfronteerd 
werden. Het is eigenlijk best apart dat je er bijna aan begint te wennen dat een groep een poosje thuis moet 
gaan werken. Het druist in tegen ons gevoel. We zien niets liever dan een bruisende school, vol met kinderen. 

We zijn erg blij dat de scholen maar een week langer dicht hoefden rondom de kerstvakantie. Wat is het fijn 
om te zien dat de school weer bruist. En er gebeurt van alles. 

Het blijft genieten om als je door de gangen van de school loopt te horen hoe de kinderen tot eer van God 
aan het zingen zijn. 
 “Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen.”(psalm 8).  
Als school met de Bijbel als basis mogen we de kinderen vertellen over de Bijbel, met de kinderen spreken, 
samen zingen en samen bidden. We zijn dankbaar dat we dat in alle vrijheid kunnen doen. 

Covid-19 
Op dit moment zijn er in alle groepen wel een aantal besmettingen. Het is wel fijn dat de regels voor de 
quarantaine van een groep veranderd zijn, waardoor de kinderen die zelf niet ziek zijn gewoon naar school 
kunnen blijven komen. We hebben besloten om niet meer bij iedere besmetting een aparte e-mail aan de 
ouders van de groep te sturen, maar alleen bij bijzondere situaties te gaan communiceren.  

Schoolplein 
Op dit moment wordt het schoolplein door een groep ouders en collega’s grondig aangepakt. De 
voorbereidingen voor het plaatsen van een nieuw speeltoestel en een voetbalkooi zijn in volle gang. Er 
worden diverse groenvakken aangeplant en er zijn boomstammen neergelegd om op te spelen. We zijn als 
school druk bezig met het realiseren van een aantrekkelijk en groen schoolplein. We zijn benieuwd naar het 
eindresultaat. Heel veel dank voor allen die hier zoveel tijd en energie in steken!  

Rapporten en gesprekken 
Omdat we voor de kerstvakantie een week minder school hebben gehad en omdat er op het moment best 
veel kinderen thuis zitten willen we de rapporten twee weken later meegeven. Met uitzondering van groep 
1/2 en 8.  Dus op 25 februari i.p.v. 11 februari. We hebben dan de tijd om alle kinderen rustig hun  
Cito-toetsen te laten maken. De gesprekken met ouders/ verzorgers zijn dan van 7-18 maart. U krijgt hiervoor 
een uitnodiging.  
Groep 1 en 2 krijgen wel hun rapport op 11 februari met in de weken erna de gesprekken, zodat juf Mathilde 
daarbij nog aanwezig kan zijn, voordat ze met zwangerschapsverlof gaat. Ook groep 8 krijgt eerder het 
rapport mee naar huis, omdat voor deze leerlingen voor 1 maart het advies voor het VO moet worden 
gegeven. Dat wordt gedaan tussen 14 en 25 februari. Hiervoor krijgt u binnenkort een uitnodiging.  
 
Agenda 
31 januari                  Sterrenkijker januari 
7-18 februari             In alle groepen wordt weer een les uit 
                                    Wonderlijk gemaakt gegeven. 
11 februari                Rapport 1 groep 1/2 en 8 mee naar huis 
14 februari                Studiemiddag: leerlingen vrij vanaf 12.00 
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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! 

14- 25 februari         rapportgesprekken groep 1/2 en 8 
21 februari                Sterrenkijker februari 
25 februari                Rapport 1 groep 3-7 mee naar huis 
28 feb.-4 maart        voorjaarsvakantie 
      
Weekliederen          U vindt deze liederen op de liedlijst Weeklied 2021/2022 
31 januari                   psalm 78:1 
7 februari                   Wat houd ik van ik huis 
14 februari                 psalm 85:3 
21 februari                 Meer dan rijkdom 
 
Jarigen februari 
31 januari                   Loïs groep 4 
2 februari                   Henos groep 1/2a 
                                     Rubin groep 6/7 
3 februari                   Febe groep 1/2a 
5 februari                   Timo groep 1/2a 
9 februari                   Gijs groep 4 
                                    Juf Marjolein 
12 februari                Matteo groep 3 
14 februari                Anna groep 1/2a 
                                    Juf Tamara 
15 februari                Lieke groep 4 
16 februari                Lara groep 7/8 
18 februari                Lorin groep 3 
                                    Linde groep 1/2a 
24 februari                Quinten groep 7/8 
27 februari                Emma groep 3 
                                    Juf Aafke 
28 februari                Lisa groep 4 
 
Van harte gefeliciteerd en allemaal een fijne dag toegewenst!! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       
Hart voor alle kinderen 
 


