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Agenda februari 2021 
  

 
IDENTITEIT 
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! 

 
VAN DE DIRECTIE 
Het valt mij op dat er in de media voortdurend gesproken wordt over achterstanden bij kinderen. Om 
eerlijk te zijn vind ik dat een belediging van alle kinderen, leerkrachten en ouders, die in de afgelopen 
periode zo ontzettend hard hebben gewerkt...! Na de vakantie gaan we kijken hoe het ervoor staat 
met de resultaten. Het zou mij niet verbazen als daar een heleboel pareltjes te zien zijn!  

Dat neemt natuurlijk niet weg, dat er best hiaten naar voren kunnen komen. Daar gaan we aan 
werken, zoals we dat gewend zijn te doen. Mochten er zorgen zijn, dan hoort u dat uiteraard. 

We zitten sinds afgelopen woensdag in de veertigdagentijd. De veertigdagentijd begint in 2021 op 
Aswoensdag 17 februari en duurt tot en met Stille Zaterdag 3 april. Pasen valt in 2021 op zondag 4 
en maandag 5 april. 

De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen. Veel 
christenen vasten in die periode op de een of andere wijze: ze minderen of stoppen zelfs helemaal 
met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media. 

De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. Dat ‘as’ komt van een katholieke 
gewoonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd. 
De laatste week van de lijdenstijd is het hoogtepunt: deze heet de Goede Week. In veel kerken is 
dan elke dag een bijeenkomst, op z’n minst op de vrijdagavond en de zondagochtend.  
De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte Donderdag, waarop 
Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarin Jezus’ kruisiging 
centraal staat. De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus gestorven was. De 
zondag is van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstond 
uit de dood.  
 

Er is in deze bijzondere tijden genoeg om ons over te bezinnen...Mooi om dit in de komende week 
vorm te geven. Fijne vakantie! 

 

https://visie.eo.nl/artikel/2021/02/de-betekenis-van-aswoensdag-en-het-askruisje
https://visie.eo.nl/alles-over/goede-vrijdag/
https://visie.eo.nl/artikel/2020/04/stille-zaterdag-de-stilste-dag-ooit
https://visie.eo.nl/artikel/2017/04/wat-vieren-christenen-eigenlijk-met-pasen/


Namens het team van CBS de Aquarel  

Henriette Tijssen  

STUDIEDAG 18 MAART 
De studiedag van 18 maart komt deels te vervallen om zo meer onderwijstijd te behouden. De 
kinderen gaan 's ochtends gewoon naar school en zijn dan om 11.30u vrij. 
 
GYM 
Na de voorjaarsvakantie gaan de gymzalen weer open. Om zoveel mogelijk de groepen te scheiden, 
is er een ander gymrooster gemaakt, waarbij de kinderen een keer in de week gymmen en dan wat 
langer. De tijden tussen de verschillende gymlessen zijn ook langer, zodat de kinderen in de 
kleedkamer niet gemixt worden met andere groepen. U hoort van de leerkracht van uw kind over de 
wijzigingen. 
 

 
WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 
Binnenkort is het weer de Week van de Lentekriebels. Wij doen daar op de Aquarel elk jaar 
aan mee. 

 
Wat is de Week van de Lentekriebels? 
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. 
Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De 
projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen. 

 
De Week van de Lentekriebels is een goed begin 
Eén van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken met 
relationele en seksuele vorming. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed 
aandacht te geven aan relaties en seksualiteit.  
 
Op de Aquarel smeren we de lessen uit over twee weken 8 – 19 maart. Gedurende die twee 
weken worden in alle klassen rond4 hoofdthema's lessen gegeven. 
 
Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld 
Voortplanting en gezinsvorming 
Sociale en emotionele ontwikkeling 
Seksuele weerbaarheid 
 

 

 



 
OUDERS OPGELET! 
In de voorjaarsvakantie - 20 t/m28 februari - streamt het Koninklijk Concertgebouworkest 
vanaf 16.00 kinderconcerten en muziekfilms. Via facebook, Youtube en 
www.concertgebouworkest.nl. Met onder andere kinderliedjes van over de hele wereld, Igor 
en de nachtegaal en de muziekvideo’s met animaties van Fiep Westendorp en Cristina 
Garcia Martin uit de educatieve apps van respectievelijk Carnaval der dieren en Peter en de 
wolf. 
 
Zet het uitzendprogramma in je agenda: 
Zaterdag 20/2, 16.00 uur: Peter en de wolf 
Zondag 21/2, 16.00 uur: Kinderconcert Igor en de Nachtegaal 
Maandag 22/2, 16.00 uur: Schooltv-filmpjes 
Dinsdag 23/2, 16.00 uur: Teaser app Schilderijen van een tentoonstelling 
Woensdag 24/2, 16.00 uur: Carnaval der dieren 
Donderdag 25/2, 16.00 uur: Schooltv-filmpjes 
Vrijdag 26/2, 16.00 uur: Teaser app Romeo & Julia 
Zaterdag 27/2, 16.00 uur: Schooltv-filmpjes 
Zondag 28/2, 9:30 uur: Liedje aanleren Maankozijn 
Zondag 28/2, 16.00 uur: Kinderconcert Maankozijn 

 


