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Week  17*20/04-24/04 

Wat is wijsheid? 

Koning Salomo is ontzettend wijs. Als 2 vrouwen ruzie maken om een kind, weet hij een oplossing. 

Zijn wijsheid maakt hem beroemd en schatrijk. 

Lied van de week:  Ps 92: Waarlijk, dit is rechtvaardig 

 

Week 19* 04/05-08/05 
Hier woon ik 
Salomo bouwt een tempel voor de Heer. Het is een heilige plek waar God bij de mensen kan wonen. 
Later bouwt Salomo ook nog een tempel voor zichzelf. Als de tempel en het paleis klaar zijn, belooft 
God dat hij zich in Jeruzalem zal laten vinden. 
Lied van de week: Gez 46: Kwam van Godswege 

 
 

Jarigen 
16 april          Jim de Wilde                      groep 8 
20 april          Hivan Mustafa                   groep 8 
22 april          Bent Oosterveen               groep 2 
26 april          Sjuul Engelbertink             groep 2 
27 april          Anouk Nijland                    groep 6 
29 april          Siem Eshuis                        groep 2 
29 april          Sem Meilink                       groep 3 
01 mei           Hannah Torn                      groep 2 
03 mei           Boet Brands                        groep 4 
05 mei           Lori Assink                           groep 3 
07 mei           Saar Bakker                         groep 5 
10 mei          Yzze ter Harmsel                 groep 5 
12 mei          Kevin Wolfs                          groep 8 
 
Allemaal een hele fijne verjaardag!! 
 
Zoom 
Sinds de sluiting van de scholen houden wij contact met u en de kinderen via het programma Zoom. 
Hierover zijn wij erg te spreken! Wij krijgen ook van u veel positieve reacties over het gebruik van 
Zoom. Maar wellicht heeft u in het nieuws ook minder positieve berichten gelezen of gehoord voor 
wat betreft Zoom. Met name op voortgezet onderwijsscholen is het blijkbaar grappig om ID-
nummers van docenten te delen, zodat een buitenstaander de zoomsessie kan 'joinen' en daardoor 
vervelende dingen op het scherm kan zetten. Dit is niet zozeer een probleem van Zoom, maar helaas 
moeten er toch sloten op de deur worden gezet zodat deze mensen niet onze digitale klas in kunnen 
komen. Wij hebben hiervoor ook een aantal maatregelen voor getroffen. Zo maken wij sinds deze 
week gebruik van de zogenaamde 'waiting room'. In deze wachtkamer komen u en de kinderen 
voordat ze bij hun eigen leerkracht komen. De leerkracht moet toestemming geven om de leerling 
aan te laten 'joinen' bij de Zoomsessie. Komt er een onbekende? Dan wordt deze persoon geweigerd. 
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Personen in de wachtkamer zien elkaar niet. Voor het inloggen verandert er niets, u moet hooguit 
iets langer wachten voordat u in de Zoomsessie wordt toegelaten. Ook is het niet meer mogelijk voor 
u en de kinderen om een eigen scherm te delen (tenzij de leerkracht daar toestemming voor geeft) of 
om mee te tekenen wanneer het scherm wordt gedeeld door de leerkracht. Daarnaast vragen wij aan 
u om verstandig om te gaan met de ID nummers van de leerkrachten. Mocht u vragen of 
opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met Martin van Zelm of Tim van 
der Kolk. 
 
21 april 
Sinds dinsdag zijn de online-lessen weer verder gegaan. Een paar dagen van ontspanning hebben we 
achter de rug. Maar toch een heel ander Paasweekend dan we meestal gewend zijn! We treffen het, 
dat we prachtig weer hebben en dat we nog naar buiten ‘mogen’! 
 
Ik wil jullie bedanken voor de vele reacties die we kregen na onze online-Paasvieringen. Die werden 
gewaardeerd. Maar ook ‘het hart onder de riem’ in de vorm van het boeket tulpen. De reacties 
waren hartverwarmend. Maar, alle leerkrachten die de bezorging hebben gedaan, waren ook heel 
enthousiast om dit te kunnen doen! En daarbij ook de medewerking van Mirjam’s Bloemenboetiek! 
Onvergetelijk. 
 
De ZOOM-momenten met de klassen zijn ook waardevol. En elke dag een opkomst van 100%: dat is 
super. Ook de gymlessen worden goed gevolgd: kinderen doen mee en zelfs ook ouders komen af en 
toe in beeld . Daar krijgen we positieve reacties op. 
 
En dan aankomende dinsdag 21 april. Een dag waar heel veel mensen naar uitkijken: wat zal de 
regering melden over de nieuwe maatregelen? Er wordt al van alles gespeculeerd, maar ook al 
nagedacht: hoe kunnen we verder gaan en daarbij rekening houden met de 1 ½ meter onderlinge 
afstand?? 
Ook voor de scholen is dat belangrijk. We zijn al aan het bedenken wat mogelijke scenario’s zouden 
kunnen zijn, om weer (gedeeltelijk) open te gaan. Maar we zullen ons houden aan wat de officiële 
instanties daarover gaan zeggen. 
Uiteraard houden we jullie daarvan op de hoogte! 
Pas op elkaar! 
Martin 
 
Agenda 
20 april          oud papier 
21 april          oud papier 
27 mei           start meivakantie 
08 mei           einde meivakantie 
 
Bijlage 

thuisbieb 
 


