
 

 

 

 
 Basis voor het leven!

 

 

De kracht van de 'leraar' 

Hulde aan elke ouder-leraar! 

 

Elk kind 

is anders 

elk kind 

is speciaal 

 

De kunst 

en onze opdracht 

is om met elk kind 

te doen wat nodig is 

 

Geef hem kennis mee 

maar daarnaast ook liefde 

leer hem leven in vrede 

leer hem omgaan met verdriet 

 

Leer hem spelen met anderen 

en leer hem nemen en geven 

leer hem wat je zelf 

had willen leren 

 

En leer het kind dit 

door jezelf te geven 

je eigen liefde 

je eigen kennis 

 

Leer het kind dit 

door kwetsbaar te zijn 

maar soms ook streng 

 

Wees rechtvaardig 

wees oprecht 

maar wees vooral de leerkracht 

die jijzelf altijd wilde hebben. 

 

Na bijna 6 weken thuisonderwijs lijkt het einde in zicht. Afgelopen zondagavond maakte 

minister Slob bekend dat de basisscholen en kinderdagverblijven vanaf 8 februari weer 

open kunnen. Omdat nog niet geheel duidelijk is welke maatregelen daarbij genomen 

worden om dit veilig te laten zijn voor zowel de kinderen als het personeel, kunnen wij in 

deze maandbrief nog niet specifiek op de opening ingaan. Aan het eind van deze week 

kunt u daarom van ons een speciale nieuwsbrief verwachten met alle informatie 

over de heropening. 



 

 

 
 

Wel willen wij vanaf deze plek door middel van bovenstaand gedicht onze hulde en 

bewondering voor u als ouder-leraar uitspreken. Het valt niet mee om naast eigen werk, 

– dat door thuiswerken er anders uitziet dan normaal – ook de kinderen nog te kunnen 

begeleiden in schoolwerk, – dat er vaak heel anders uitziet dan u het van uw 

basisschooltijd gewend was -. Toch kunnen we in het algemeen vaststellen dat alle 

kinderen hun werk hebben kunnen doen en daarin vooruitgangen hebben geboekt. 

Wij danken u hartelijk voor het geduld, de tijd, het meedenken, de kritische vragen en 

het meezoeken naar oplossingen van kleine en grotere problemen. 

We hopen van harte dat dit de laatste scholensluiting van de Corona-crisis is geweest. 

Op 10 februari hoopt juf Anja haar 

verjaardag te vieren. Vanaf deze plek willen 

we haar alvast van harte feliciteren en 

danken voor het werk dat ze in het 

afgelopen jaar heeft mogen doen. We 

wensen haar ook in het nieuwe jaar Gods 

zegen en gezondheid toe.  

 

Vanaf vandaag, maandag 1 februari, 

hebben wij een stagiaire PABO 3 in ons 

midden. Marit van der Wel zal vooral in de 

bovenbouwgroepen komen stage lopen. Ook voor haar is dit een gekke tijd om stage te 

lopen. Ze start terwijl de scholen nog gesloten zijn (en wordt nu ingezet in de 

noodopvang), maar zal ook straks te maken krijgen met een periode die ook in het teken 

zal staan van inhalen, bijwerken en de puntjes weer op de i.  

Toch is stage belangrijk en hebben we in het onderwijs hard nieuwe bevlogen 

leerkrachten nodig. Daarom willen wij graag deze stageplaats bieden en wensen we Marit 

een fijne en leerzame tijd toe. 

 

 

Mocht u het rapport van uw kind(eren) nog niet op school hebben 

ingeleverd, dan vragen wij u vriendelijk het rapport in de week 

van 8 februari aan uw kind(eren) mee naar school te geven.   

Tot nadere berichtgeving zijn alle inloopkwartieren op de agenda vervallen i.v.m. het 

coronavirus.  



 

 

In de week van 8 t/m 12 februari zijn de online 

Oudergesprekken waarvoor u heeft kunnen inschrijven. Deze 

week ontvangt u van de leerkracht een deelnamelink via de 

mail. Wij vragen u ruim op tijd in te loggen voor het gesprek.

Op dinsdag 16 februari hebben de kleuters een extra vrije dag.  

Op maandag 1 maart én dinsdag 2 maart, gelijk na de voorjaarsvakantie, hebben de 

kleuters ook een extra vrije dag.  

Op vrijdag 19 februari krijgen de kinderen hun rapport. 

Dit zal een 'uitgekleed' rapport zijn. Door de lockdown hebben we nog geen methode-

onafhankelijke toetsen (LOVS met grafieken) kunnen afnemen. Ook zijn door die 

lockdown niet alle methode-gebonden toetsen even betrouwbaar. 

Mede daarom vinden we het belangrijk om u te spreken tijdens de 10-

minutengesprekken. 

 

 

Van maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari is het 

voorjaarsvakantie.   

Een goede week gewenst.  

 

Via een van de collega's hebben we op school een grote partij cupcakemix en botercreme 

staan. Als dit niet wordt opgehaald, zal het vernietigd moeten worden. Maar wij willen 

graag meewerken aan het voorkomen van voedselverspilling. 

De mix mag niet meer verkocht worden omdat de Ten Minste Houdbaarheidsdatum op 

27-01-2021 staat. Dat wil alleen niet zeggen dat het dus al bedorven is. 

Mocht u graag cupcakes bakken of kent u iemand die dat graag doet, dan mag u dat via 

mail, parro, briefje o.i.d. aan ons kenbaar maken. Wij geven het aantal gewenste pakjes 

aan uw kind(eren) mee. 

 

Aan het eind van deze week (we streven naar donderdag) kunt u een extra nieuwsbrief 

van ons verwachten over de maatregelen die genomen worden om de scholen veilig te 

heropenen. Het is belangrijk dat u deze nieuwsbrief goed doorleest, zodat alles vanaf de 

heropening soepel gaat verlopen. 

01-02-2021 Maandbrief februari  

08-02-2021 

t/m 

12-02-2021 

Oudergesprekken groep 1 t/m 7  

10-02-2021 Juf Anja jarig 

16-02-2021 Groep 1/2 extra vrije dag 

19-02-2021 Rapport mee  

Start voorjaarsvakantie 

22-02-2021 

t/m  

26-02-2021 

Voorjaarsvakantie 

01-03-2021 Maandbrief maart  

Groep 1/2 extra vrije dag 

02-03-2021 Groep 1/2 extra vrije dag 

Juf Tineke jarig 



 

 

Datum Psalm/lied Startpunt weeknr.  

05-02-2021 Psalm 72: 1  19 

12-02-2021 Op Toonhoogte 202:1 20 

19-02-2021 LB 460:1/NLB 103C:1 21 

 

 

 

 

De volgende Maandbrief verschijnt DV 1 maart 2021 

 

Kent u ouders met (bijna) 3 jarige kinderen? Wilt u hen attenderen op dit bericht?  

Helaas is een Open Dag op dit moment niet mogelijk,  

maar een rondleiding (na afspraak) wel! 

U bent van harte welkom om geheel vrijblijvend kennis te maken  

en een indruk te krijgen van onze school. 

 


