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Even bijpraten 

Wat heerlijk om de afgelopen week alle 

groepen weer op school te hebben. We hopen 

dat dit voorlopig ook weer zo kan blijven. 

Volgende week kunnen we allemaal gaan 

genieten van de voorjaarsvakantie. Voor de 

kinderen twee weken en voor ons een week. 

De tweede week is voor het team een 

“roostervrije week”. Deze week besteden wij 

aan het evalueren van het schooljaar tot nu 

toe en het maken van plannen en afspraken 

voor de komende periode. 

 

Namens het hele team wens ik u een hele 

fijne voorjaarsvakantie en wij zien de kinderen 

graag weer op school op maandag 14 maart. 

 

 
 

Voorstelling kleutergroepen 

Omdat we weer externen in de school 

mochten ontvangen, konden de 

kleutergroepen afgelopen woensdag genieten 

van een voorstelling van een groep PABO 

studenten. 

 
De kinderen hebben er met volle teugen van 

genoten. 

 
Maatregelen op school 
Zoals u allemaal weet zijn er veel 
versoepelingen doorgevoerd in de Corona 
maatregelen. Met ingang van vandaag is er 
ook een nieuw protocol voor het 
basisonderwijs. In de roostervrije week ga ik 
samen met het team dit protocol bespreken en 
overleggen we met de MR over de 
maatregelen op school. Aan het eind van de 
roostervrije week zal ik u hier verder over 
informeren.  
 
Kindernevendiensten in de Goede Herder 
Nu de kerk weer helemaal open gaat na de 

coronatijd gaan ook de kindernevendiensten 

weer beginnen. De kindernevendiensten 

worden gehouden tijdens de dienst van het 

woord. Het is bedoeld voor kinderen van de 

basisschoolleeftijd. De dienst van het woord 

kan een beetje moeilijk zijn voor kinderen. 

Moeilijk begrijpbare lezingen en preek worden 

door kinderen een beetje saai gevonden. 

Vooral stil zitten en luisteren valt niet mee. 

Tijdens de kindernevendienst wordt een 

verhaal verteld dat speciaal is voor de 

kinderen, beter te begrijpen. Na het verhaal is 

het tijd voor een tekening, kleurplaat, puzzeltje 

of knutselwerkje. Terwijl de kinderen met het 

werkje bezig zijn praten we na over het 

verhaal. Wat is de bedoeling, wat betekent het 

voor hen. Na de dienst van het woord en de 

voorbeden komen de kinderen weer de kerk 

in, en kunnen ze laten zien wat ze gemaakt 

hebben en vertellen welk verhaal ze gehoord 

hebben.  

In de komende vastentijd zijn er 

kindernevendiensten op zondag 6 maart en 

27 maart. 

Werkgroep kindernevendiensten. 

Paula van de Bosch en Nettie Vroonhof. 
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BELANGRIJKE DATA 

 

• Voorjaarsvakantie 

28 februari t/m 4 maart 

 

• Roostervrije week 

7 maart t/m 11 maart 

 

• Kinderen weer naar school 

14 maart 

 

• Lentekriebels 

In de periode van 14 maart t/m 25 

maart wordt er in de groepen les 

gegeven over relationele- en seksuele 

vorming 

 

• Hoofdluiscontrole 

In de periode van 14 t/m 18 maart 

worden alle leerlingen gecontroleerd 

op hoofdluis 

 

• Om-de-weekbrief nummer 14 

  


