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Zandoogje 1 

Het geheel is meer dan de som  

Op een school kregen de leerlingen op een dag 

een ballon, waarop ze met een stift hun naam 

moesten schrijven. Daarna werden alle 

ballonnen losgelaten in een grote ruimte. Het 

werd een grote kleurrijke zee van ballonnen. 

 

De meester gaf de kinderen de opdracht om hun 

eigen ballon op te zoeken. Daar kregen ze 5 

minuten voor. Na het startsignaal renden de 

kinderen door elkaar om zo snel mogelijk op 

zoek te gaan naar hun eigen ballon. Sommigen 

vonden hem, maar na de 5 minuten, stonden de 

meeste kinderen met een beteuterd gezicht, 

zonder hun eigen ballon. 

 

Nadat alle ballonnen weer op de grond lagen, 

gaf de meester nog een keer een opdracht. Nu 

vroeg hij de kinderen om een ballon te pakken, 

de naam te lezen en de ballon aan de juiste 

persoon te geven. Binnen 3 minuten had 

iedereen zijn eigen ballon. 

 

Als je naar geluk zoekt, is jouw eigen geluk 

makkelijker te vinden, als je naar het geluk van 

anderen zoekt door de ander te helpen. 

 

Mattheus 22: 

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet? ' 

Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met 

heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 

verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. 

Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste 

lief als uzelf' 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda – week 26 

lied van de 

week 

 

Ja is ja, nee is nee – Opw. v Kinderen 149 (groep 6-8) 

zondag  

21 juni 

Peter K. (12 jaar) 

Meester Gert Jan (27 jaar) 

 

maandag  

22 juni 

 

 

 

dinsdag  

23 juni 

Spreekuur gebiedsteam (8.30 uur) 

 

 

 

woensdag   

24 juni 

 

Serena C. (7 jaar) 

 

donderdag  

25 juni 

 

 

 

vrijdag  

26 juni 

 

 

 

zaterdag  

27 juni 

 

 

 

agenda – week 25 

tekst van de 

week 

 

1 Korinthe 1 : 3 (groep 4-8) 

zondag  

14 juni 

 

 

 

maandag  

15 juni 

 

Mick E. (9 jaar) 

Jelte H. (5 jaar) 

dinsdag  

16 juni 

Noor B. (10 jaar) 

Aniek v D. (7 jaar) 

Samilla D. (12 jaar) 

Juf Greet (54 jaar) 

woensdag 

17 juni 

Emma B. (7 jaar) 

Aron-Josha W. (7 jaar) 

 

donderdag    

18 juni 

 

 

vrijdag  

19 juni 

Rosalynn v G. (8 jaar) 

 

 

zaterdag  

20 juni 

Juf Corine (32 jaar) 
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‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

We zijn er weer!  
Afgelopen maandag konden we eindelijk de kinderen 
weer volledig ontmoeten. Sommige kinderen hadden 
elkaar maar liefst drie maanden niet gezien! Bijzonder 
om dan met elkaar de week weer te kunnen 
beginnen. In sommige gevallen best weer wennen, 
maar fijn om toch als groep nog een aantal weken bij 
elkaar te zijn voor de zomervakantie. 
 
In de brief met toelichting op de (her-)start stond veel 
informatie. Daarom nog een paar belangrijke punten 
ter verduidelijking (en herhaling). 
 
Naar school 
We streven naar zo min mogelijk ouderverkeer om de 
school. Daarom het dringende verzoek om de 
kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te 
laten gaan.  
 
Natuurlijk kunnen niet alle kinderen zelfstandig naar 
school. Wilt u, als u uw kind naar school brengt, 
daarna meteen weer naar huis? Dit ook om de drukte 
bij het hek te vermijden. 
 
We merken dat aan bovenstaande veel gehoor wordt 
gegeven. Dank u wel! 
 
Wel brengen we de fietsgrenzen nog een keer extra 
onder de aandacht. Het is de bedoeling dat de 
kinderen die binnen/op de ring 
Vlinderlaan/Zijdevlinder wonen, niet met de fiets naar 
school mogen komen. Zo zorgen we er ook voor dat 
er voldoende fietsplekken bij de school blijven. 

 
 
Thuis blijven 
Nogmaals: zelfs met milde symptomen zoals een 
verkoudheid moet een kind thuisblijven totdat het 24 
uur klachtenvrij is!  
Twijfelt u of uw kind naar school kan? Lees dan goed 
de richtlijnen van het RIVM.    
 
Gym 
In de vorige brief kon u lezen dat we zoveel mogelijk 
buiten gymmen. In een enkel geval zouden we, onder 
voorwaarden, gebruik maken van de sporthallen 
(Corlaer/Watergoor).  
Via Optisport kregen we deze week bericht dat de 
sporthallen nog niet open gesteld zijn door de 
gemeente. We zullen het bewegingsonderwijs 
voorlopig dus nog enkel buiten doen. De groepen 1 
en 2 kunnen waar nodig wel gebruik maken van ons 
eigen speellokaal. 
 
 

Dank u wel! 
Met de start van de volledige groepen op school 
sluiten we een bijzondere periode van thuisonderwijs 
en onderwijs aan halve groepen af.  
 
Een periode waarin u vaak een kijkje in de keuken 
van het onderwijs hebt kunnen nemen. Soms 
letterlijk. Heel hartelijk bedankt voor alle 
ondersteuning die u thuis daarbij gegeven hebt! 
 
Bijzonder aan deze periode is ook dat we op school 
veel positieve en bemoedigende berichten gekregen 
hebben. Vaak wordt gezegd ‘geen bericht, goed 
bericht’ maar we hebben echt gemerkt dat dit 
spreekwoord absoluut niet klopt! De berichten die we 
van u gekregen hebben, hebben ons als team erg 
goed gedaan. Bedankt! 
 
Juf Nelleke 
Afgelopen weekend is de schoonvader van juf 
Nelleke overleden. Op de rouwkaart staat de 
prachtige tekst uit Romeinen 5 vs 1: 
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede 
bij God door onze Heere Jezus Christus. 
We wensen de juf en haar familie van harte Gods 
onmisbare kracht en nabijheid toe. 
 
Ouderbijdrage 
Dit schooljaar hebben we voor het eerst de 
ouderbijdrage digitaal geïncasseerd. De ervaring die 
we hiermee opgedaan hebben zijn zeer positief. 
Intussen zijn er een aantal gezinnen waar we nog 
geen ouderbijdrage van ontvangen hebben. Natuurlijk 
is dit vrijwillig, maar er worden veel zaken van 
bekostigd, waar de overheidsbijdrage niet voor 
toereikend is. Samen met het gegeven dat we 
gehoord hebben dat de oud-papier bijdrage 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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gehalveerd is, willen we u hier nogmaals op 
attenderen.  
De gezinnen die het betreft zullen komende week een 
herinnering via Parro/mail ontvangen. 
 
Materialen schoonmaken | groep 1 t/m 3 
Aan het einde van het schooljaar zijn alle 
speelmaterialen toe aan een schoonmaakbeurt. Dat 
is een hele klus, maar als iedereen een bijdrage 
levert is het een kleine moeite. In week 29 krijgt uw 
kind daarom materiaal mee naar huis om schoon te 
maken. Bijvoorbeeld een puzzel, bak met lego, kralen 
Afhankelijk van het materiaal kunt u het afnemen met 
een doek, schoonmaken in een sopje of wassen in de 
wasmachine. Uiterlijk maandag 13 juli moet het 
materiaal schoon ingeleverd zijn bij de leerkracht. 
Eerder mag natuurlijk ook. Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 
 
Plein 
Deze week zijn de eerste werkzaamheden op het 
plein gestart. En daarbij is het eerste resultaat zelfs al 
te zien. 
Woensdag kwam een grote trailer aangereden, met 
een heus schip er op. Dat schip is nu gestrand op het 
plein en wordt klaar gemaakt om een tweede leven te 
beginnen als speeltoestel.  
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