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Terugblik 

 

Deze week mochten we in alle groepen biddag vieren. We deden dat 
elk in onze klas. Het thema was dit jaar “de biddende bouwer”. Hier 
hebben we het verhaal van Nehemia bij beluisterd. Met behulp van 
een PowerPoint konden we een viering volgen. Mooi dat we op deze 
manier allemaal stil mochten staan bij het feit dat er ‘Biddag’ is. Fijn 
dat er door verschillende kinderen een bijdrage is gedaan voor de 
collecte. Deze is bestemd voor de “voedselbank”.  

 

Personeel 

In de komende week zal juf Laura Vosgezang al haar werkzaamheden overdragen aan juf Esther 
Vossebelt. We wensen juf Laura een mooi zwangerschapsverlof toe en willen haar ontzettend 
bedanken voor haar werkzaamheden in de afgelopen weken! We wensen Esther veel succes en 
werkplezier toe bij haar werkzaamheden als Intern Begeleider en leerkracht in BB2. 

 

We vinden het fijn om te kunnen vertellen dat juf Anke Kreijkes vanaf maandag 15 maart weer aan 
het werk mag gaan. De operaties zijn goed verlopen! We wensen Anke weer veel werkplezier met 
de kinderen van haar groep. 

 

Juf Anneloes Meijer werkt sinds deze week buiten de groep. We wensen juf Anneloes een goede 
tijd toe waarbij ze achter de schermen, in de komende vijf schoolweken, nog veel voor haar groep 
kan doen en zich ook kan gaan voorbereiden op het zwangerschapsverlof.  

 

In de komende weken en maanden gaan we als directie aan de slag met de formatie voor volgend 
schooljaar. Naast de reguliere formatie krijgen we in de komende twee schooljaren extra budget 
om in te zetten waar wij dat nodig vinden. We zullen samen met het team en de MR komen tot een 
mooi formatieplan voor 2021-2022. 
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Paasviering 

Op donderdagmiddag 1 april vieren we Pasen in onze eigen groep.  
Alle groepen werken in deze veertigdagentijd naar het Paasfeest toe.  
 
Het thema voor de paasviering is “Licht”. 
 
‘Er zijn veel dingen die we niet zeker weten. Maar op één 
ding mogen we altijd vertrouwen: Dat het weer licht mag 
worden. Elke morgen laat God zien dat het licht wordt. Als 
de zon gaat schijnen, mogen we denken aan Zijn trouw. Ook 
als het donker is in ons leven, zal God het opnieuw licht 
maken. Dat deed Hij ook nadat Jezus gestorven was. Het 
was donker in de nacht, maar met Pasen brak het nieuwe 
licht door!’ 
 
We zullen in alle groepen foto's en filmpjes maken om vervolgens met jullie via Parro te delen.  
Aan het einde van de paasviering is er nog een lekkere verrassing en krijgen de leerlingen een klein 
presentje mee. 

 

Schoolvoetbal 

In verband met de Coronaperiode is het op dit moment nog niet mogelijk om op 24 maart het 
schoolvoetbaltoernooi door te laten gaan. 

 

Studiedag 31 maart 2021 

De studiedag Speciaal Onderwijs – Speciaal Basisonderwijs op woensdag 31 maart 2021 is door de 
organisatie een jaar uitgesteld. We verwelkomen alle kinderen deze dag gewoon op school! 

 

Schoolfruit 

Deze week krijgen we het volgende schoolfruit aangeboden: 
Woensdag: Rettich 
Donderdag: Bloedsinaasappel 
Vrijdag: Appel 
Mocht uw zoon of dochter dit niet lusten, wilt u dan zelf een ander stukje fruit meegeven? 
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Ter inspiratie 

Onderstaand lied vind ik altijd mooi en passend bij het thema van de paasviering van de Elimschool.  
 
Refrein: 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
 
1. 
In het begin klinken woorden van leven 
bloemen van hoop bloeien in de woestijn, 
want onze Heer heeft het kwaad verdreven 
toen Hij koos om een mens te zijn. 
 
2. 
Licht uit de hemel! Een stralende morgen 
opent voor mensen een vergezicht. 
Zo kun je gaan, in vrede geborgen, 
dromend een droom van aanstekelijk licht. 
 
3. 
Ga niet gebogen! Durf rechtop te leven! 
Wees niet zo vruchteloos vreselijk dom. 
Gooi al het kwaad in het vuur van vergeving. 
Dan draag je vruchten, keer je maar om. 
 
4. 
Blijf niet te lang in het land van verloren. 
Denk toch goed na en word wie je bent. 
Want uit Gods liefde wordt ieder geboren. 
Hij is de Vader, een God die ons kent. 
 
5. 
God heeft de wereld aan mensen gegeven 
zodat de aarde een wijngaard wordt. 
Hij is de landman zo staat het geschreven 
en in zijn wijngaard komt niemand tekort. 
 
6. 
Leeg is het graf, maar hoe helder de morgen. 
Zinloos de steen, want Jezus leeft! 
Hij gaat ons voor en wij die Hem volgen 
Vieren het leven dat Hij met ons deelt. 
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Agenda  
 
17 maart:   MR-vergadering  
15 t/m 18 maart:  Rapportgesprekken 
19 maart:   Rapport gaat mee 
31 maart:   Geen studiedag: Kinderen gaan naar school. 
1 april:    Paasviering in de groepen 
2 april:    Goede Vrijdag – leerlingen vrij 
5 april:    Tweede Paasdag – leerlingen vrij 
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