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Nieuwsbrief 10, 8 april 2022 
 

St. Michaëlschool 
Vincent van Goghstraat 18 

2391VB   Hazerswoude-Dorp 

0172-589869 

www.st-michaelschool.nl   

 
Beste ouders, verzorgers, 

Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf, regent het bakken uit de hemel. 

Wat is april toch ook een gekke maand. De ene week is het voor 

de vogels warm genoeg om te broeden, de andere week begint 

het spontaan te sneeuwen. De ene dag lopen de kinderen in hun 

T-shirts buiten en de andere dag mag de winterjas weer aan. 

Ik hoop vooral dat het zonnetje snel weer van zich laat horen. Het 

beviel mij wel. Ook de kinderen vonden het heerlijk om weer wat 

meer buiten te zijn. 

In deze brief leest u over de activiteiten van de komende weken. 

Natuurlijk hopen we ook op lekker weer tijdens de gezellige 

dagen! 

Veel leesplezier en een hartelijke groet, 

De redactie 
 

Reminder vanuit de Paascommissie  

Deze week heeft iedereen een briefje meegekregen voor het 

Paasontbijt.  Zoals bekend vieren wij op donderdag 14 april 

Pasen. 

De bedoeling is dat uw kind (eventueel met hulp) voor het kind 

op het briefje een ontbijt klaarmaakt. Hieronder volgen enkele 

aanwijzingen: 

 Maak het ontbijt klaar op een gewoon of plastic bord, 

met op de onderkant (bijv. op een pleister) de naam 

van uw eigen kind. (Bij een wegwerpbord hoeft dat 

niet). 

 Doe er ook bestek bij. 

 Broodjes zijn natuurlijk extra feestelijk, maar een gewone 

boterham kan er ook gezellig uitzien, door hapjes aan 

een prikker te rijgen of schuin door te snijden. 

 Iets lekkers mag er best bij (als verrassing) maar niet te 

veel en niet te groot! 

 Pak het geheel in bijv. folie, eventueel met een servetje 

erbij. 

 Plak de naam erop van degene voor wie het ontbijt 

gemaakt is. 

 

Geplande 

evenementen 

11-4-2022 

Vanaf nu kan je je vastendoosje 

inleveren  

(t/m 14 april) 

14-4-2022 

Paasfeest op school 

15-4-2022 

Goede Vrijdag (vrij) 

18-4-2022 

Tweede Paasdag (vrij) 

22-4-2022 

Koningsspelen (continurooster) 

25-4-2022 

  Meivakantie t/m 6 mei 

 

Vervanging 

28 en 29 maart was juf Veronique 

afwezig i.v.m. een positieve test. Ze 

werd op maandag 28-3 vervangen 

door meester Fons. Op vrijdag was er 

geen vervanger vanuit het RTC 

beschikbaar en werd de groep 

opgevangen door juf Heleen. Hierdoor 

was er deze dag geen extra 

ondersteuning.  

Op 31-3 had juf Antoinette een 

verlofdag. Ze werd vervangen door juf 

Veronique, die gelukkig niet ziek was en 

snel weer uit isolatie mocht 

Op 7 en 8 april is juf Antoinette afwezig 

i.v.m. een positieve test. Op donderdag 

was er geen vervanging vanuit het RTC 

en heeft juf Marije de groep 

opgevangen. Hierdoor is er geen extra 

ondersteuning in de ochtend op 7 en 8 

april. Vandaag werd juf Antoinette 

vervangen door meester Fons. 

Onze directeur juf Astrid is ziek na een 

positieve test op 28 maart. Haar taken 

worden waar mogelijk waargenomen 

door de leden van het management 

team van de school en zij doet wat lukt 

vanuit huis. Ze hoopt binnenkort ook 

weer op school te komen werken. 
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 Een leuke versiering maakt het extra gezellig! Dit kan door een echte of zelfgemaakte 

bloem, een tekening of kleurplaat, een crêpepapieren slingertje, etc.  

 De school zorgt voor drinken. 

 Omdat we starten met het ontbijt, is het handig een kleinigheid mee te geven voor de 

ochtendpauze. 

 Misschien ten overvloede: uw kind ontbijt op 14 april niet thuis, maar op school! 

Op donderdag 14 april wordt ook de Vastenactie afgesloten. De spaardoosjes kunnen worden 

ingeleverd van maandag 11 april t/m donderdag 14 april. Alvast bedankt! 

Koningsspelen 

Vrijdag 22 april is het zover, de Koningsspelen 2022! We vieren deze dag gezellig met elkaar op 

school. Dat wordt vast één groot feest! Deze dag zal in het teken staan van sport & spel.  

Het zou leuk zijn als de kinderen rood/wit/blauw of oranje verkleed zijn, maar dit is niet verplicht. 

We hebben deze dag een continurooster tot 

14.00 uur. Graag een lunchpakketje mee naar 

school voor tussen de middag. De kinderen 

krijgen van de OR iets lekkers te eten en te 

drinken voor de ochtendpauze. 

 

Kunt u deze dag helpen door het begeleiden 

van een groepje of een spel, geeft u zich dan 

op bij de eigen groepsleerkracht! 

We kijken uit naar een gezellige dag! 

Zonnetje van de Week   

  Je mag zijn wie je bent met je eigen talent!    

 

Als IKC (integraal kind centrum) zijn we druk bezig met het 

ontdekken van onze én elkaars talenten. Waar word je blij van? 

Wat vind je leuk om te doen? Wat kan je heel erg goed?   

 

Vanaf 4 april gaan we daarom in ons IKC starten met het 

“Zonnetje van de dag”.   

Als jouw kind het Zonnetje is gaan we met elkaar op zoek naar 

de talenten van jouw kind. 

   

Op deze manier willen we iedereen nog meer laten stralen. 

Iedere groep zal hier op een andere manier invulling aan 

geven. Gaat jouw kind die dag naar de naschoolse opvang 

dan zullen de kinderen 

ook daar die dag het zonnetje zijn. Ook bij Pippeloen 

(onze peutergroep) gaan we aan de slag met talenten. 

Hier doen we het iets anders omdat er ook kinderen zijn 

die 1 ochtend in de week komen.   

 

Vanaf volgend schooljaar is het de bedoeling dat een 

kind een hele week in het zonnetje staat en dan het 

“Zonnetje van de Week” is.  

 

 

Kopij 

De volgende Nieuwsbrief komt uit 

op 13 mei. 

Kopij kunt u uiterlijk 11 mei sturen 

naar 

directie.stmichael@degroeiling.nl  

mailto:directie.stmichael@degroeiling.nl
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De Goede week 

De vastenperiode is bijna voorbij en binnenkort breekt de Goede week aan; een belangrijke en 

feestelijke periode in onze kerk, die we graag met jullie willen vieren.  

Palmzondag 10 april  [09:30 uur]   

(HH. Engelbewaarderskerk)  

Neem je mooi versierde palmpasenstok mee naar de kerk zodat we met z’n allen de blijde 

intocht kunnen vieren, net zoals de toen Jezus werd ontvangen in Jeruzalem. Daarna zal pastor 

Lâm jullie palmpasenstokken zegenen en is het jullie beurt om andere mensen daarmee blij te 

maken!   

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 15 april  [15.00 -16.30 uur]   

(HH. Engelbewaarderskerk & omgeving)  
Op Goede vrijdag herdenken wij dat Jezus zijn leven voor ons gegeven heeft. Pastor Lâm zal 

jullie daar meer over vertellen tijdens deze bijzondere viering. Een viering die niet alleen in de 

kerk zal plaatsvinden, maar ook daar buiten. Natuurlijk heeft het te maken met Jezus, het kruis 

en Pasen.  

Ben je benieuwd? Kom en ervaar het zelf!  

Informatie van Centrum Jeugd en Gezin: Praten over de oorlog met je kind 

Het is het gesprek van de dag: de oorlog in Oekraïne. Op het 

Jeugdjournaal en sociale media kunnen kinderen dagelijks 

aangrijpende beelden zien. Ze horen gesprekken op het 

schoolplein en van volwassenen. Het is niet gek als ze zich 

zorgen maken, vragen hebben of bang zijn. Hoe ga je hiermee 

om? Orthopedagoog Marieke van Werkhoven geeft tips. 

 

‘Ieder kind krijgt de oorlog in Oekraïne op een andere manier 

mee en gaat er anders mee om’, begint Marieke. ‘De een 

zamelt flessen in, de ander vertelt verhalen en een derde trekt zich terug. Kinderen zijn gevoelig, 

en weten dat er iets aan de hand is. Daarnaast hebben ze de neiging alles op zichzelf te 

betrekken. En daar kunnen ze vragen over hebben. Komt er hier ook oorlog? Moeten we hier 

ook een schuilkelder bouwen? Door te praten over de oorlog, kom je erachter hoe jouw kind 

erin zit en kun je eventuele angst voor zijn.’ 

 



   

  Pagina 4 van 6 

   
 

Wat begrijpen kinderen? 

Wat je kind al begrijpt van oorlog of geweld, hangt af van leeftijd en ontwikkeling. Marieke legt 

uit: 'Voor jonge kinderen is het lastiger woorden te geven aan gevoel. Als ze dingen oppikken, 

zullen ze dat eerder uiten in spel. Dit kan voor hen een prettige manier zijn om de informatie te 

verwerken. Kijk en speel vooral mee, dan merk je snel genoeg wat ze dwarszit. Kinderen vanaf 

7 jaar begrijpen alweer meer, zij krijgen ook veel mee van de media. Vanaf 9 jaar kunnen 

kinderen zich al inleven in het lot van andere kinderen, ook in oorlogsgebied. Kijk naar jouw 

kind en zijn of haar behoeftes, wat heeft hij of zij nodig?’ 

 

Hoe pak je het gesprek aan? 

Het kan zijn dat je kind zelf over de oorlog begint. Maar ook als dit niet gebeurt, is het goed 

erover te praten. ‘Stel open vragen om erachter te komen wat jouw kind voelt en denkt’, tipt 

Marieke. ‘Bijvoorbeeld: Weet je wat er in Oekraïne gebeurt? Wat heb je gehoord en gelezen 

over de oorlog, bijvoorbeeld op sociale media of op het schoolplein?' 

Marieke voegt toe: ‘Houd je antwoord kort, voeg niet te veel informatie toe. En wees eerlijk 

zonder je kind bang te maken. Het is bijvoorbeeld simpel om je kind uit te leggen hoe ver weg 

Oekraïne is: met de auto is het twee dagen rijden, dat is twee nachtjes slapen, zo ver weg. Bij 

oudere kinderen kun je de Bosatlas pakken en samen het land opzoeken, om de afstand 

duidelijk te maken.’ 

 

Kom in actie 

‘Sommige kinderen voelen de behoefte iets voor mensen te betekenen. Daarmee kunnen ze 

hun gevoel van machteloosheid omzetten in daden’, tipt Marieke. ‘Hoe klein ook, alles helpt. Als 

je kind wat wil doen, is het fijn samen te bedenken wat de mogelijkheden zijn. Misschien is er een 

inzamelingsactie in de buurt of kan je kind tekeningen maken.’ 

 

Bijkomen en loslaten 

Tot slot vertelt Marieke: ‘Zorg dat je kind weet dat hij altijd bij je terecht kan met meer vragen, 

zorgen of angsten. Je hoeft er niet speciaal voor te gaan zitten. Praat erover tijdens het 

opruimen of een wandeling. Dit soort gesprekken kun je beter niet vlak voor bedtijd hebben. Na 

zo’n beladen onderwerp is het fijn even los te komen van eventuele nare gevoelens door iets 

actiefs te gaan doen. Ga bijvoorbeeld lekker naar buiten een rondje fietsen of doe een 

beweegspelletje.' 

 

Vragen of meer informatie? 

Neem dan contact met ons op, onze professionals denken graag met je mee! 

Kennismakingslessen hockey  

MHCZ is de hockeyvereniging in Zoetermeer. Bij ons 

kan iedereen op zijn/haar eigen niveau hockeyen. 

Wil jij weten of hockey iets voor jou is? Dan ben je 

welkom op de kennismakingslessen. Die worden 

gegeven door onze eigen junioren. Zondag 8 mei 

2022 is de eerste training. Ben je tussen de 4 en 13 

jaar? Dan ben je welkom! Je betaalt € 5 per les. Een 

vriendje of vriendinnetje meenemen? Gezellig! Er zijn 

hockeysticks voor iedereen en de trainers hebben er 

zin in! Inschrijven en meer informatie via 

www.kennismakingscursus.nl 

 

https://cjgrijnmond.nl/contact
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