
 

 
 
------------------------------------------  maandbrief maart 2021  ----------------------------------------------- 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Voor maart hebben we de volgende mededelingen voor u: 
 
Jarig….. 
Op zondag 28 februari was juf Mariëtte Bouman jarig. We wensen haar nog vele jaren in 
goede gezondheid toe. 
 
Luizencontrole. 
De leerlingen worden na de voorjaarsvakantie niet gecontroleerd op neten/luis. We hopen 
dat u uw kind(eren) de komende periode zelf wilt controleren op de aanwezigheid van 
neten/luizen. De aanwezigheid hiervan s.v.p. doorgeven aan de leerkrachten. 
 
Cito. 
Vanaf 1 maart worden in de groepen 3 t/m 8 diverse Citotoetsen afgenomen.  
We sluiten de Cito-periode af op vrijdag 19 maart.  
 
Leestoetsen.  
In maart worden nog een aantal leerlingen uit groep 2 en 3 getoetst op hun taal- en 
leesontwikkeling. Een aantal leerlingen zal n.a.v. deze resultaten gaan werken met het 
programma ‘BOUW’. Als uw kind met dit programma gaat/blijft lezen, wordt u hiervan op de 
hoogte gesteld door de leerkracht.   
 
Biddag voor gewas en arbeid. 
Op woensdag 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid.  
Tijdens onze lessen godsdienstige vorming m.b.v. onze methode ‘Kind op Maandag’ zullen 
we aandacht besteden aan deze dag.  
 
Rapporten. 
De leerlingen krijgen hun eerste rapport op vrijdag 26 maart mee naar huis.  
 
Voortgangsgesprekken. 
De voortgangsgesprekken met ouders en leerlingen (groep 6 t/m 8) zullen plaatsvinden van 
29 t/m 31 maart. Bij groep 1/2 is een uitloop mogelijk naar 6 t/m 8 april i.v.m. de grootte van 
de groep. De voortgangsgesprekken zullen online plaatsvinden. U kunt zich hiervoor weer 
aanmelden met behulp van een digitaal inschrijfformulier dat u t.z.t. via Parnassys wordt 
toegestuurd. 
 
Ouderportaal Parnassys. 
Van 15 maart tot 12 april is het ouderportaal binnen Parnassys afgesloten voor de ouders 
i.v.m. de voorbereiding en afronding van de rapporten en de diverse gesprekken. 
Op 12 april staat het ouderportaal weer open en kunt u binnen Parnassys uw kind weer 
volgen. In het ouderportaal kunt u vanaf 12 april het verslag lezen van de gehouden  
voortgangsgesprekken. Dit verslag staat bij notities: start-voortgang-
evaluatiegesprekken. Door op reageer te klikken, kunt u het verslag aanvullen of een 
akkoord geven. Wij hopen dat u uiterlijk 22 april reageert. Als er voor aanvang van de 
meivakantie nog niet is gereageerd, gaan wij ervan uit dat het verslag akkoord is en is het 
verslag definitief vastgesteld. 
 
 
 



 

Logopedist groep 2. 
Op vrijdag 12 maart zal de logopedische screening plaatsvinden bij de leerlingen van  
groep 2. Dit zal in school gebeuren met inachtneming van de coronaregels. 
 
Kind op Maandag.  
Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest.  
Dat doen we met verhalen over Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Het thema dat Kind 
op Maandag daarbij gekozen heeft is: Het wordt licht.   
Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen herkennen 
dat. Of je een toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt. Je weet het niet altijd 
zeker. Er zijn ook dingen die we zeker weten. De bijbel vertelt daarover. In het verhaal van 
de schepping maakt God eerst het licht. En tot de dag van vandaag mogen wij erop 
vertrouwen, dat het elke dag weer licht zal worden. In de komende verhalen horen we hoe 
Jezus licht brengt voor mensen die hij tegenkomt. Maar we horen ook hoe het donker wordt 
voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs gekruisigd.  
Als Jezus sterft, wordt het helemaal donker in het land. Maar op de paasmorgen horen we 
toch hoe het licht uiteindelijk overwint. Een goede veertigdagentijd gewenst, en alvast een 
mooi paasfeest! 
Week 09 (01/03 - 05/03) Nu gebeurt er iets (Lucas 7: 11-17, 36-50 en 8: 4-15) 
Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie huilt. Alles is 
voorbij. Of toch niet? Als Jezus de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het onmogelijke. De jongen 
staat op uit de dood. 
In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt ook iets, als een vrouw de voeten van Jezus zalft. Haar 
zonden worden vergeven. 
In het laatste verhaal van deze week horen we over een zaaier die overal zaait. Op veel plekken 
gebeurt niks, maar op sommige plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets! 

Week 10 (08/03 - 12/03) Wie is Jezus? (Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27) 
Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze 
week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf 
broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die 
man toch, die zulke dingen kan doen? 

Week 11 (15/03 - 19/03) Help mij toch! (Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42) 
Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er 
een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had. 
Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk 
bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede gekozen heeft. 

Week 12 (22/03 - 26/03) Ik doe het goed, toch? (Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1-23) 
Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die tweede 
wordt gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de intocht in Jeruzalem en 
het begin van het lijdensverhaal. 

Week 13 (29/03 - 02/04) Open je ogen (Lucas 23 en 24: 1-35)  
Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een 
steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. Alsof 
God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’ 

 
Paasviering. 
De paasviering is op donderdag 1 april. Het programma is nog niet bekend. We doen de 
viering met de eigen groep in het eigen lokaal. Wegens de coronamaatregelen is het niet 
mogelijk het paasfeest schoolbreedte vieren. We willen de paasviering op een gezellige 
manier afsluiten. Hoe, is nu nog niet bekend. De groepen krijgen om 15.15 uur 
paasvakantie. 

Paasvakantie. 
We hebben paasvakantie van 2 april t/m 5 april. De leerlingen worden op dinsdag 6 april 
weer op school verwacht. 
 
 



 

Koningsspelen 2021.  
Dit jaar zijn de koningsspelen op vrijdag 23 april.  
De koningsspelen gaan dit jaar door, maar op een alternatieve wijze. Over de invulling 
hiervan krijgt u later bericht. Om 12.30 uur begint de meivakantie en we starten weer op 
maandag 10 mei. 
 
Verkeerlessen.  
De verkeersouders geven praktische verkeerlessen aan de kinderen. Om jaarlijks meer 
lessen te kunnen geven, proberen wij meerdere groepen tegelijk (op 1 ochtend) een les 
verkeer aan te bieden. In het formulier (link) staat de planning. Ouders en belangstellenden 
mogen inschrijven in de planning (zie formulier) om te helpen. Indien het ons niet lukt om 
genoeg ouders voor een groep of les te verzamelen zal de les van die morgen of een 
bepaalde groep vervallen. We organiseren in maart een leuke fietsstunt les in het park.  
Wij missen nog 2 of 3 ouders voor de fietsstunt les op 24 maart in groep 1/2.  
Van harte aanbevolen! Alle geplande lessen vinden buiten plaats en zijn dus corona-proof. 

Link formulier ouders om te helpen: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Ym0LoL98DJ5NvSGWQUZJ683Dg5eiy79A6
AI_RWqim3Su2g/viewform 

Gefeliciteerd.  
In februari heeft juf Jacqueline van den Bosch de basisopleiding schoolleider primair 
onderwijs afgerond. Het behalen van deze bevoegdheid is een felicitatie waard. 

Een goede maand toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik. 
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