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INFO  35 
 

15-5-2020 
 
 

  
In dit nummer  
 fijn weerzien!  

 geen INFO volgende week 

 Loes met zwangerschapsverlof 

 achtergrond feestdagen 
 

 
 
 

Superfijn om elkaar weer te zien! 
 
Na de vele voorbereidingen die voorafgingen aan 
de heropening van de school, ervaren we vanaf 
maandagochtend een soort “rust”.  
Het binnenkomen en naar buiten komen 
verlopen soepel, iedereen houdt zich keurig aan 
de hygiëne-afspraken en looproutes. Ouders 
blijven zonder morren op afstand en werken op 
alle fronten mee. Heel fijn om te merken. Onze 
complimenten en grote dank daarvoor! 

 
Voor de leerkrachten is een halve klas natuurlijk rustiger, maar het werk is zeker niet gehalveerd. 
Integendeel. Lessen moeten dubbel gegeven worden en thuiswerk moet worden voorbereid. En dan 
zijn er nog zieke kinderen die begeleiding thuis nodig hebben én er zijn kinderen die gebruik maken 
van de noodopvang in de klas op dagdelen waarop ze eigenlijk thuisonderwijs zouden moeten doen. 
Ook zijn er helaas toch kinderen die een achterstand hebben opgelopen. Kortom: de leerkrachten 
leveren veel maatwerk. Maar bovenal zijn zij blij om de kinderen weer live te zien!  
 
En de kinderen? Die moesten natuurlijk even wennen aan de nieuwe situatie, maar u had hen goed 
voorbereid, dat kunnen we merken. Verder passen zij zich heel goed aan en werken zij hard. En zij zijn 
allemaal een één klap (noodgedwongen) een stuk zelfstandiger geworden. Ook peuters en kleuters die 
voor de allereerste keer naar de voorschool of groep 1 gingen deze week, hebben het fantastisch 
gedaan. We zijn heel trots op al onze leerlingen! 
 
Voorlopig gaan we dus in ieder geval nog twee weken door op de ingeslagen weg. En hoe het na 1 juni 
verdergaat? Als wij het weten, hoort u het ook.  
 

Geen INFO volgende week 
 

Omdat het volgende week maar een schoolweek van drie dagen 
is, zal er geen INFO verschijnen. Tenzij we u belangrijk nieuws 

te melden hebben over de voortgang na 1 juni natuurlijk! 
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Zwangerschapsverlof begonnen! 
 
Sommige dingen gaan gewoon door in deze rare tijd… deze 
week is juf Loes (onderwijsassistent in groep 4 en 5) aan haar 
zwangerschapsverlof begonnen. Wij hebben haar online 
uitgezwaaid en een heel fijn verlof toegewenst! 
 
Loes wordt vervangen door Kees van Bakel, die Loes al eerder 
heeft vervangen en dus geen onbekende meer is! Wij wensen 
Kees veel succes.   

 
 

Multicultureel onderwijs 
 
In het kader van ons multiculturele onderwijs, besteden we in de klassen 
aandacht aan speciale (feest)dagen. Komende tijd staan er weer wat speciale 
dagen op de kalender. Op 21 mei is het Hemelvaartsdag en op 31 mei en 1 
juni Pinksteren. En op 24 mei wordt met het Suikerfeest het einde van de 
Ramadan gevierd. Maar wat is de achtergrond van deze feestdagen? 
 

 
Hemelvaartsdag en Pinksteren  
 
Hemelvaartsdag is 40 dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zondag valt, betekent dit dat 
Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, 
omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is. Met Pasen is Jezus Christus verrezen uit de dood. 
Vervolgens verschijnt hij vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen hem aan het "breken van 
het brood" en door wat hij de leerlingen vertelt. En dan komt het moment dat Jezus definitief naar zijn 
vader in de hemel gaat. Niet langer verschijnt hij aan zijn leerlingen. Op deze dag herdenken we dus 
dat Jezus definitief naar de hemel is gegaan, vandaar de naam “Hemel-vaart”. 
 
Voordat Jezus wegging heeft hij beloofd de gelovigen niet alleen te laten. De 
Heilige Geest werd hen gegeven om met God verbonden te blijven. Op eerste 
Pinksterdag, de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de 
christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen en 
hen troost en wijsheid kon geven.  
 
 
 

Ramadan en Suikerfeest  

Tijdens de ramadan vasten de moslims een maand lang tussen zonsopgang en 
zonsondergang. Zij doen dit als vorm van zuivering van de ziel en 
gehoorzaamheid aan God. Door samen te vasten wordt de onderlinge band 
versterkt. Bovendien voelen de moslims zo hoe het is om arm en hongerig te 
zijn en leven ze mee met de armen. Direct na het einde van de ramadan wordt 
het Suikerfeest gevierd. Dit gebeurt met verschillende 

families en duurt drie dagen. Als beloning voor het vasten mag er uitbundig 
gegeten worden. Vaak worden nieuwe kleren gekocht en cadeautjes gegeven. 
Ook is het de bedoeling dat er geld aan de moskee en voedsel aan de armen 
wordt gegeven.  
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