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Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Van Pasen naar Pinksteren  
De zondag dat Jezus opstond was tegelijkertijd een feestdag voor de Joden. De eerste gerstenoogst werd 
binnengehaald. Uitgerekend op de dag dat Jezus opstond. Wat een mooie symboliek. Hij was de eerste van 
een hele oogst van mensen die zullen opstaan uit de dood.  
50 dagen later is het Pinksteren. Pinksteren was van oudsher het oogstfeest, omdat de eerste tarwe werd 
binnengehaald. Tarwe werd gezien als voedsel dat je nodig had om te kunnen leven. Juist op deze dag 
stonden de discipelen in vuur en vlam om te getuigen van hun Heer en Heiland als de bron van leven.   
De aarde heeft inderdaad een rijke oogst gegeven: Jezus die tot leven kwam en anderen het leven geeft !!  
Alvast gezegende feestdagen toegewenst. 
 
Studiedag a.s. Vrijdag 20 mei 
Vrijdag 20 mei hebben de kinderen geen school. Het team heeft dan een studiedag. We gaan verder 
overleggen over de manier waarop we ons onderwijs richting de toekomst vormgeven.  
 
Schoolvakanties 2022-2023 
De schoolvakanties zijn als volgt : 
Zomervakantie                              25 juli t/m 2 september 2022 
Herfstvakantie                              24 okt t/m 28 okt 2022 
Kerstvakantie                                26 dec 2022 t/m 6 jan 2023 
Voorjaarsvakantie                       20 feb t/m 24 feb 2023 
Goede vrijdag – 2e Pasen            7 april t/m 10 april 2023 
Meivakantie                                  24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaartsdag                           18 en 19 mei 2023 
2e Pinksteren                                29 mei 2023 
Zomervakantie                             17 juli t/m 25 augustus 2023 
De studiedagen moeten nog ingepland worden. Deze zullen we te zijner tijd  met u  delen.  
 
Groepen volgend schooljaar 
In deze periode zijn we bezig met het voorbereiden van schooljaar 2022-2023. Het deel wat voor u als 
ouder(s)/ verzorger(s) altijd belangrijk is, zijn de groepen waarmee we gaan werken.  
Daarover hebben we ook al met de MR gesproken.  
 
Hieronder ziet u hoe dit eruit gaat zien:  

Groep 1-2a     Juf Anne 
Groep 1-2b    Juf Mathilde en juf Lianne 
Groep 3          Juf Ella en juf Ina (op de maandag)  
Groep 4          Juf Tamara (met 2 dagen een stagemeester) 
Groep 5-6a Meester Dolf en juf Ina (op de dinsdag) 
Groep 6b-7      Juf Rianne en juf Tonja (met juf Nathalie als stagiair) 
Groep 8          Juf Esther en juf Marit (op de maandag)  

Meester Stijn geeft op dinsdag gym.  
Juf Ina geeft op donderdag muziekles 



 
Zwanger 
Juf Anne vertelde ons het blijde nieuws dat ze in verwachting is. Na de zomervakantie gaat ze met verlof. We 
zijn bezig met het regelen van de vervanging van haar verlof.  
 
Schoolvoetbal 
De jongens en de meiden uit groep 7 en 8 hebben meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Voor de dames 
is dit zeer succesvol gegaan, zij werden kampioen van de regio en mogen woensdag 18 mei meedoen met het 
provinciale kampioenschap schoolvoetbal in Graauw. Veel succes dames!  
 
Agenda 
16 mei                Sterrenkijker mei  
18 mei                schoolvoetbal finale voor de meiden van groep 7/8 
20 mei                studiedag (alle leerlingen hele dag vrij)    
26/27 mei          Hemelvaartsdag + vrijdag vrij   
2 juni                  studiemiddag (alle leerlingen ‘s middags vrij) 
6 juni                  Tweede Pinksterdag vrij 
10 juni                Voetbaltoernooi LEV-WN voor groep 8 (en7) 
13 juni                Sterrenkijker juni 
      
Weekliederen   U vindt deze liederen op de liedlijst Weeklied 2021/2022 
16 mei                Toen de Heer was opgestaan 
23 mei                Psalm 124:3 
30 mei                Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 
6 juni                  Psalm 133:1 
13 juni                De ware wijnstok 
 
Jarigen mei/juni 
18 mei                Elodie groep 5/6 
19 mei                Esmee groep 6/7 
                            Juf Anne 
20 mei                Elviera groep 6/7 
23 mei                Bram groep 1/2a 
28 mei                Indy groep 7/8 
2 juni                  Justin groep 7/8 
6 juni                  Anne-Liz groep 6/7 
10 juni                Nadah groep 5/6 
14 juni                Manuel groep 3 
 
Van harte gefeliciteerd en allemaal een fijne dag toegewenst!! 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       
Hart voor alle kinderen 
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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! 

 
 

 


