
 

 
Basis voor het leven! 

 
Maandbrief   MEI 

Schooljaar 2021-2022 

 
Data om te onthouden 
09-05-2022 Inschrijven Avond4daagse op school 

11-05-2022 Luizencontrole 

12-05-2022 Schoonmaakavond 19:00-20:30u alleen voor groep 1-2!! 

17 t/m 20 mei Avond4daagse Giessenlanden  

19-05-2022 Inloopkwartier 

24-05-2022 Algemene Ledenvergadering - Vereniging Het Mosterdzaadje 

25-05-2022 Juf Nelleke de Jong jarig 

Studiedag team, alle leerlingen vrije dag 

26-05-2022 

27-05-2022 

Juf Marit jarig, Hemelvaartsdag + extra vrije dag 

30-05-2022 Maandbrief juni verschijnt 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),   
Van boven naar beneden, 

Zo geeft de HEER zijn zegen: 

Hier gaat het leven nooit voorbij. 

(Psalmen van Nu 133) 

 

Deze week staat Psalm 133 op onze liedlijst. Een psalm waarin we worden opgeroepen in 

vrede met elkaar samen te leven. Dat dit niet altijd meevalt laat zich zien in Rusland en 

Oekraïne, maar ook vorige week toen we op 4 mei alle slachtoffers van oorlogsgeweld 

herdachten en op 5 mei de vrijheid mochten vieren; een vrijheid met een dubbel gevoel, 

omdat er zoveel vluchtelingen in ons land verblijven, omdat die vrijheid in hun land niet 

aanwezig was. 

Eén ding is zeker: we mogen altijd leven onder de zegen van onze God en Vader. 
 

Personele zaken 
In de familie van juf Suzanne zijn grote zorgen ontstaan in de meivakantie. Dit heeft 

zoveel impact op juf Suzanne en haar gezin dat juf Suzanne voorlopig even niet op 

school zal zijn. Hoelang dit duurt is nu nog niet bekend. Op maandag zal juf Tineke in 

groep 7/8 zijn, op dinsdag komt een oude bekende; 

juf Mariska en op woensdag, donderdag en vrijdag is 

juf Marit voorlopig nog aanwezig. 

We vinden dit voor juf Suzanne heel vervelend en 

wensen haar en haar familie Gods zegen en liefde 

toe.  

Ook voor de groep is het vervelend, maar we zijn blij 

dat we opnieuw vervanging rond hebben en geen 

groep naar huis hoeven te sturen. 

 

Juf Cora zal komende dinsdag een operatie moeten 

ondergaan. Deze operatie heeft een hersteltijd van 

tenminste twee weken. Zij zal op maandag 

vervangen worden door juf Nelleke Walters en op 

dinsdag en woensdag door juf Caroline.  
 

Vrijdag zijn zowel juf Rianne als juf Marjolijne niet beschikbaar voor groep 5/6. Die dag 

zal juf Anja in groep 5/6 zijn en juf Nelleke de Jong in groep 1-2. 



 

Twee verjaardagen zijn er deze maand te melden:  
Op 25 mei is Juf Nelleke de Jong jarig.  

Op 26 mei is juf Marit jarig. 

We zijn dankbaar voor wat zij het afgelopen jaar voor de school 

hebben betekend en wensen hen ook het nieuwe levensjaar 

kracht en energie toe. 

Juf Nelleke heeft de verjaardag in de klas al gevierd, juf Marit zal 

rondom haar afscheid in juni iets feestelijks organiseren. 

 
Inschrijven Avond4daagse 
Voor de meivakantie hebben alle leerlingen/ouders de informatiebrief over de 

Avond4daagse ontvangen. Vanavond, maandag 9 mei, kan er op school tussen 19.00u 

en 19.30u worden ingeschreven. Vergeet niet het inschrijvingsgeld à € 3 per kind contant 

mee te nemen. De Avond4daagse wordt gelopen van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 mei.  

 
Luizencontrole 
A.s. woensdag 11 mei worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. We verwachten 

de hulpouders weer om 12:00 uur op school, alvast bedankt!  

 

Schoonmaakavond 

Het eerdere bericht over de familieomstandigheden in verschillende 

gezinnen van het team, maakt dat wij ons genoodzaakt zien om het 

grootste deel van de schoonmaakplanning te laten vervallen. Wel 

vinden we het nodig dat de spullen van groep 1-2 schoongemaakt 

worden. De overige lokalen zullen rond de zomervakantie een extra 

sopje van de teamleden krijgen. Alle ouders die voor komende 

donderdag ingedeeld waren in groep 3-8 willen we vragen om alvast 

maandag 14 november 2022 in de agenda te zetten. Ouders die 

ingedeeld waren voor groep 1-2 zijn donderdagavond welkom van 19:00-20:30 uur. 

Graag meenemen: emmer, zeem, microvezeldoek, trekker o.i.d. 

In de bijlage van de mail vindt u nogmaals het schoonmaakrooster.  

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Op dinsdag 24 mei wordt de Algemene Ledenvergadering van onze schoolvereniging Het 

Mosterdzaadje gehouden. Alle leden hebben de uitnodiging en stukken hiervoor inmiddels 

per mail of post ontvangen.  

 

Inloopkwartier 
Donderdag 19 mei is er een inloopkwartier in alle groepen van 08.30 tot 08.45 uur.  

 
Studiedag team 
Woensdag 25 mei zijn alle kinderen vrij en zal het team aan de slag gaan met de 

planning voor het nieuwe schooljaar. 

 

Lang weekend vrij 
Donderdag 26 mei + vrijdag 27 mei is de school gesloten vanwege de Hemelvaart.   

We wensen jullie een fijn lang weekend toe!  

 

Kosten schoolreis groep 3 t/m 6 
Op dinsdag 14 juni 2022 staat de schoolreis van groep 3 t/m 6 

op de agenda met als bestemming BillyBird Hemelrijk in Volkel. 

De kosten voor deze schoolreis zijn € 22,70 per leerling. Dit is 

inclusief het vervoer per auto, entree pretpark, onbeperkt 

limonade, frietjes als lunch en een waterijsje.  

Wij vragen u vriendelijk dit bedrag vóór 1 juni over te maken 

naar NL66 RABO 0346 3083 64 t.n.v. Het Mosterdzaadje o.v.v. 

de naam van uw kind(eren). 

 



Kosten schoolkamp groep 7 en 8  
Van woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni gaan de leerlingen van 

groep 7/8 op schoolkamp naar Stayokay Soest. De kosten voor 

dit schoolkamp zijn € 90,00 per leerling. Dit is inclusief 2 

overnachtingen, beddengoed, 2 x lunch, 2 x ontbijt, 2 x diner 

en een extra middagactiviteit.  

Wij vragen u vriendelijk dit bedrag vóór 1 juni over te maken 

naar NL66 RABO 0346 3083 64 t.n.v. Het Mosterdzaadje o.v.v. 

de naam van uw kind(eren).  
 

Schoolvakanties 2022-2023 
Het vakantierooster voor 2022-2023: 

Herfstvakantie 24 oktober 2022 - 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 - 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 - 3 maart 2023 

Pasen 7 april 2023 - 10 april 2023 

Meivakantie 24 april 2023 - 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei 2023 - 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli 2023 - 18 augustus 2023 

Het rooster voor de extra vrije dagen volgt zo snel mogelijk nadat deze door het team is 

opgesteld en door bestuur en MR is goedgekeurd. 

 

Liederenrooster (Groep 3 t/m 8) 
Datum Psalm/lied 

13-05-2022 Psalm 133: 3 – Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen 

20-05-2022 LB 457: 1 / NLB 405:1 – Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig 

24-05-2022 LB 229 – De dag van onze Vorst brak aan 

 

Een hartelijke groet,  
namens alle leerkrachten, 

Tineke Folkers 

  


