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Zandoogje 1 

#DOESLIEF 

 

Stichting SIRE lanceert met regelmaat 

campagnes om Nederland wat 

maatschappelijke bewuster te maken. 

De campagne van dit moment heet 

#DOESLIEF. SIRE geeft aan: 

‘We zijn best vaak onaardig tegen elkaar. Op 

straat, op social media, in het verkeer, op het 

sportveld en in de supermarkt. Met #DOESLIEF 

wil SIRE Nederland laten zien hoeveel onaardig 

gedrag er is, groot én klein. Laten we daar met 

zijn allen wat aan doen. Door tegen alle 

schreeuwers, schelders, bumperklevers, korte 

lontjes, enz. te zeggen: DOESLIEF.’ 

 

Lief doen, aardig zijn, elkaar proberen te 

begrijpen, even tot 10 tellen voordat je reageert, 

elkaar nieuwe kansen gunnen. Het klinkt zo 

makkelijk, maar dan nog in de praktijk brengen. 

Ik vind het soms best lastig. 

 

Toch is het niet iets nieuws wat SIRE verzonnen 

heeft. #DOESLIEF is een eeuwenoude wijsheid. 

 

In de Bijbel staat het al: 

‘Hij heeft ons vanaf het allereerste begin 

gezegd dat wij elkaar lief moeten hebben.’  

(2 Joh. 1: 8) 

 

#DOESLIEF is geen verzoek. Het is geen 

advies. Het is een opdracht. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 14 

lied van de 

week 

 

 Psalm 43:4 (groep 3-8) 

zondag  

31 maart 

Aron B. (7 jaar)  

 Pippa B. (5 jaar) 

 

maandag  

1 april 

 Charlotte M. (8 jaar) 

 

 

dinsdag  

2 april 

Kyan vd H. (7 jaar)  

  Meester Herman (38 jaar) 

 

woensdag   

3 april 

 

Finn de B. (7 jaar) 

donderdag  

4 april 

Dean B. (9 jaar)  

 Elin S. (6 jaar)   

 

vrijdag  

5 april 

Spreekuur Gebiedsteam (8.30 uur) 

 

 

zaterdag  

6 april 

Sam B. (5 jaar)  

 Edina P. (9 jaar)  

 Aaron V. (5 jaar) 

agenda – week 13 

lied van de 

week 

 

 Psalm 118:11 (groep 5-8) 

zondag  

24 maart 

 

 

 

maandag  

25 maart 

 

Lucas vd H. (5 jaar) 

dinsdag  

26 maart 

Roseline L. (7 jaar) 

 Tristan N. (11 jaar) 

 

woensdag 

27 maart 

Lisa H. (8 jaar) 

 

 

donderdag    

28 maart 

 

Wenmiddag groep 1f 

vrijdag  

29 maart 

 

 

 

zaterdag  

30 maart 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Parro  
Gisteren heeft u twee berichten gekregen over Parro. 
De eerste met informatie over de Parro app. De 
tweede met een koppelcode om de app te linken aan 
onze school.  
Met het gebruik van de Parro app kunnen we u 
makkelijker op de hoogte houden, kunnen we in een 
veilige omgeving foto’s verstrekken, plannen we 
makkelijker een uitje of oudergesprekken en kunnen 
we de privacy voorkeuren makkelijker bijhouden en 
verwerken. 
 
Misschien is het gebruik van de app even wennen, of 
heeft u problemen met het koppelen. Kom gerust 
binnen lopen als dit het geval is. 
Klik hier voor downloaden op Apple IOS. 
Klik hier voor downloaden op Android. 
 
Verkeer 
Deze week lijkt de lente 
langzamerhand meer door te 
zetten. Dit in tegenstelling tot 
de weken ervoor, waarin het 
soms wel herfst leek. 
De regen en wind zorgde 
ervoor dat veel kinderen met 
de auto naar school 
gebracht werden. Dat 
zorgde er wel voor dat de 
aandacht weer gevestigd 
werd op het veilig halen en 
brengen van de kinderen. 
Niemand wil onveilige 
situaties, zeker niet op een 
plaats waar veel kinderen 
rondlopen en fietsen. Graag nogmaals uw aandacht 
voor het halen en brengen. Auto’s parkeren in de 
parkeervakken, in plaats van stilstaan op de weg. Dat 

is niet alleen veiliger, maar ook prettiger voor de 
bewoners rond de school. 
Bovenstaande is ook doorgesproken met de 
wijkagent. 
 
Koningsspelen | 12 april 2019 
‘We doen de PASAPAS, met de hele klas!’ Vrijdag 12 
april is het zover, dan dansen wij de Koningsdans 
tijdens de Koningsspelen. De kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 krijgen een Hoeksteenshirt. Wilt u 
deze aandoen bij uw kind? De kleuters mogen ook 
lekker in oranje sferen naar school komen (vlaggen 
op de wangen, vlaggetjes in het haar).  
 
Lees dit goed door, zodat u precies weet waar uw 
kind wordt verwacht.  
 
Groepen 2  
De groepen 2 worden in de ochtend gewoon op 
school verwacht. Zij hoeven geen eten en drinken 
mee te nemen, want hier zorgt de school voor. Uw 
kind hoeft ook niet te ontbijten, want ook dit wordt op 
school gedaan.  
Wilt u uw kind wel een bord, beker en bestek 
meegeven voorzien van naam?  
 
Groepen 3 en 4  
De kinderen van de groepen 3 en 4 worden om 08.45 
uur verwacht bij Sparta Nijkerk op de Ebbenhorst. 
Daar zal een groot spandoek staan, waar de 
groepsleerkrachten staan te wachten. Vanaf die tijd 
zullen de kinderen de Koningsspelen daar gaan 
spelen. Om 12.00 uur mag u uw kind dan ook weer 
ophalen bij Sparta Nijkerk de Ebbenhorst.  
Uw kind hoeft deze ochtend niets mee te nemen naar 
Sparta Nijkerk. Het eten en drinken zal daar worden 
verzorgd door school.  
 

Groepen 5 – 8  
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 starten de 
Koningsspelen op school in hun eigen klas. Daar 
zullen de kinderen gaan ontbijten met elkaar. Het 
ontbijt wordt door school geregeld, net als de kleine 
pauze en de lunch. Uw kind eet tussen de middag 
dus op school!  
Na de lunch zullen de kinderen met elkaar op de fiets 
naar Sparta Nijkerk op de Ebbenhorst gaan. Hier 
zullen zij de Koningsspelen gaan spelen. Om 15.30 
uur zal die daar afgelopen zijn en mogen de kinderen 
naar huis. Wilt u zelf aan de groepsleerkracht 
doorgeven of uw kind zelfstandig naar huis mag 
fietsen, u uw kind komt ophalen of dat uw kind met de 
groepsleerkracht mee moet fietsen naar school? 
Aandachtspunten: fiets, bord, beker en bestek 
meenemen (voorzien van naam).  
 
Mochten er vragen zijn, dan horen wij dit natuurlijk 
graag. Neem gerust even contact op met de 
groepsleerkracht. 
 
Instroomgroep 
Op 1 april (geen grapje) start onze nieuwe 
instroomgroep onder leiding van juf Diederieke. We 
wensen de kinderen, én de juf, heel veel plezier en 
een hele goede tijd met elkaar! 
 
Strongman voor Kika 
Jaimy en Gesina Schuurman, de vader en moeder 
van Jaro uit groep 2, organiseren op 24 augustus een 
evenement ‘Strongman voor Kika’. 
Een evenement om geld in te zamelen voor Kika. 
Meer informatie vindt u via deze link. 
 

https://itunes.apple.com/nl/app/parro/id1053388628?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/parro/id1053388628?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm&hl=nl
https://www.facebook.com/events/2247057442200577/?ti=cl
https://www.facebook.com/events/2247057442200577/?ti=cl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zandoogje 1 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

Kick some balls talent event (girls only) 
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