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Wijze woorden op weg naar Pasen.
“En als je obstakels tegenkomt- en ik garandeer je dat je die zult tegenkomen-, als
je aan het worstelen bent en overweegt om op te geven, wil ik dat je terugdenkt
aan dat waar mijn man en ik over hebben gepraat sinds we deze reis bijna tien
jaar geleden zijn begonnen en wat ons elk moment in dit Witte Huis en elk
Thuiswerken2.
moment van ons leven heeft gedragen: de kracht van hoop, het geloof dat iets
beters
altijd
mogelijk is als je ervoor wilt vechten en werken. Dat brengt ons land
 Zoals
Bijbelverhalen.
elke dag verder: onze hoop voor de toekomst en het harde werken waartoe hoop
ons inspireert.”
Ineke
Michelle Obama in haar afscheidstoespraak als ‘first lady’, gericht aan jonge mensen, 6 januari 2017.

Er is nog zoveel te doen. Maar er zijn overal
mensen met zoveel kracht en optimisme. De
Rabbijnen zeggen: ‘Ik heb veel geleerd van
mijn leraren, maar het meest heb ik geleerd
van mijn leerlingen.’
Ik ben nog nooit uit een school weggegaan,
na een ontmoeting zonder hoop. Er is zoveel
goeds aanwezig
Herdenking
4 mei.in de nieuwste generatie,
dus ik kan haar in vertrouwen al die idealen
overdragen, terwijl ik haar ook een beetje
Via
vraag om vergiffenis, want ik had haar graag
een nog betere, nog rustiger, nog hoopvoller
Noodopvang.
wereld willen doorgeven.
Komende
Rabbijn Awraham Soetendorp.

Mijn verlangen en mijn hoop gaan
een verbond aan in mijn geloof in
de opstanding. Dit betekent ook
dat we nu al overgaan van het
donker naar het licht, alle
starheid en bekrompenheid achter
ons laten en vitaal en ruimhartig
worden, het graf verlaten en
rechtop gaan staan en lopen.
Het kruis is het symbool van
hoop. Hoop dat zelfs in de
ondergang nieuw leven opbloeit.
Anselm Grün, uit: Boek van Verlangen.

Pasen 2020.
De komende week, de ‘Stille Week’ voor Pasen, leven we – op
afstand van elkaar en toch verbonden- toe naar Pasen. Misschien
is het juist nu wel betekenisvoller dan voorheen. De wijze
woorden hierboven gaan over hoop, vertrouwen, liefde,
verlangen en geloof. Woorden die ook passen bij het feest dat we Pasen noemen.
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Vroeger maakte ik altijd met mijn oma een palmpasenstok. Je kent dat wel, een
houten kruis, voorzien van crêpepapier en dan bovenop zo’n broodhaantje. Over
de horizontale latten spande mijn oma dan takjes en tussendoor hingen we
touwtjes op met drop of eitjes in zakjes. Mij boeide het niet zo wat er aan
lekkere dingen aanhing, als het maar veel was. Oma bond aan beide horizontale
uiteinden een soort gele strik en in het midden – waar de horizontale en verticale
latten elkaar kruisten- een grote narcis. Vol trots zette ik de palmpasenstok in
een pot in de vensterbank. Iedereen kon het resultaat zien. Achteraf viel dat wat
tegen want mij oma woonde op een bovenwoning in Rotterdam.
In deze tijd hebben we heel veel IQ en EQ nodig. IQ gaat natuurlijk over slimme
oplossingen verzinnen om de coronacrisis een halt toe te roepen door medische
doorbraken te realiseren. EQ gaat over emotionele intelligentie. ‘Laten we een
beetje op elkaar letten.’ Laten we ons verbonden voelen met elkaar en oog
hebben voor mensen in onze omgeving. Voor wie kan ik wat betekenen? Maar
naast IQ en EQ hebben we ook (een) accu nodig. Wat vult ons met energie en
waar worden we blij van? Mijn oma’s palmpasenstok is zo’n accu. Dus: ga naar
de bakker, koop een broodhaantje, haal in de garage of schuur twee stokken en
flans ze in elkaar, versier ‘m top, hoe feestelijker hoe beter. Zet hem voor het
raam en de hele buurt kan zien dat het Pasen wordt. Bosje narcissen erbij en
hupsakee, het feest is compleet!
Edo.
Onderwijs op afstand.
Stapje voor stapje begint ‘onderwijs
op afstand’ te lopen. Dat is vooral
dankzij al uw inspanningen thuis en
de enorme voorbereidingsmachine
vanuit school die op volle toeren
draait.
Goed
om
nogmaals
te
benadrukken
dat
we
een
basisprogramma aanbieden van twee
uur per kind per dag en dat we alleen
de basiszaken via het weekplan en
Gynzy doorgeven. We willen het, ook voor de weken die nog komen,
overzichtelijk en behapbaar houden.
Toen we startten met deze vorm van werken, kregen de kinderen vooral nog
herhalingsstof aangeboden via het basisprogramma. Vanaf vorige week is daar
ook nieuwe lesstof aan toegevoegd. Er hoort ook een digitale instructie bij. Dit
blijven we ook in de komende weken doen. Heeft u daar vragen over dan kunt u
dat aangeven bij de leerkracht(en) van uw kind(eren).
We kregen vragen over het digitaal houden van een spreekbeurt of het maken
van werkstukken (in de middenbouw). We hebben intern overleg gehad en
besloten dat we de spreekbeurten niet doen. De werkstukken in de bovenbouw
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aren al gestart en die worden afgemaakt. In de middenbouw hebben we besloten
hier vanaf te zien.
Het idee voor spreekbeurten via een videocall is natuurlijk mooi maar we willen
absoluut oververhitting voorkomen. Onze mailbox loopt dagelijks vol met ideeën
en suggesties voor het thuiswerken. Van alle kanten krijgen we alternatieven
aangeboden om het thuiswerken nog leuker, spannender of uitdagender te
maken en toch…wij houden vast aan het basisprogramma en willen u niet
overvragen. Kiest u gerust voor extraatjes als uw kind daar behoefte aan heeft.
Leren doe je ook buiten in de natuur, bij een wandeling door Driebergen, bij een
virtueel bezoek aan een museum, bij spelletjes doen, bij filosoferen met
kinderen, bij (voor)lezen, bij knutselen enz. enz.
Nog een keertje naar school... op dinsdagmiddag 7 april.
Er wordt momenteel veel digitaal gewerkt door onze leerlingen. Nu we de
verlening ingaan en we opnieuw te maken krijgen met een periode thuis werken,
willen we niet alles digitaal aanbieden. Op school zitten kinderen ook niet de hele
dag achter een scherm. Vandaar dat we u opnieuw uitnodigen om naar school te
komen om materialen op te halen. Dat zijn boeken, werkschriften, werkbladen
en andere verwerkingsmaterialen. Het aanbod verschilt per bouw of stamgroep.
In elke stamgroep ligt het benodigde materiaal klaar op het tafeltje van uw kind.
Wilt u zelf een tas meenemen om alle spullen in te doen? We hanteren weer
dezelfde afspraken als de vorige keer:
 Uit elk gezin komt één ouder of het oudste kind uit het gezin naar school
om de spullen op te halen. U komt alleen naar binnen om materialen en
spullen op te halen en u verlaat daarna weer het gebouw.
 We houden ons aan het advies van sociale onthouding. Dat wil zeggen dat
we in de school en op het plein geen uitvoerige gesprekken in groepen
gaan voeren. We verzoeken u z.s.m. huiswaarts te keren.
 We hebben voor de beide locaties een indeling gemaakt waarop u de
materialen kunt komen halen. Die indeling treft u hieronder aan. Hiermee
voorkomen grote(re) groepen mensen in het gebouw.
Locatie Akkerweg:
Achternaam A t/m H
Achternaam I t/m P
Achternaam R t/m Z

13:00 – 13:15 uur
13:15 – 13.30 uur
13:30 – 13:45 uur

Locatie Sparenlaan:
Achternaam A t/m D
Achternaam E t/m H
Achternaam I t/m L
Achternaam M t/m P
Achternaam R t/m U
Achternaam V t/m Z

13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15

–
–
–
–
–
–

13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
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BELANGRIJK!!
Het ophalen van materialen is alleen bedoeld voor kinderen uit de middenen bovenbouw van de Akkerweg en Sparrenlaan. Ouders met alleen een
kleuter in groep 1-2 krijgen de verwerkingsmogelijkheden rond het thema ‘lente’
via de leerkrachten uit de onderbouw via de gebruikelijke weg.
Maakt u gerust gebruik van het wisselen van stilleesboeken als u er bent!
Pasen.
Online Paasviering 9 april
Op verzoek van veel scholen bieden Kwintessens en Verus nu ook een
paasviering aan voor kinderen! Uit Kind op Maandag wordt het Bijbelse verhaal
van de opstanding van Jezus verteld. En uiteraard zijn er liedjes die de kinderen
kunnen meezingen. Een mooie manier om thuis Pasen te vieren! De liedje uit de
paasviering kunt u thuis alvast oefenen.
De viering wordt uitgezonden op donderdag 9 april om 9:30 uur op de website
www.kwintessens.nl/start en is daarna terug te kijken op Youtube. Dit is het
programma van de paasviering. Mis het niet!
> Meer informatie over de online paasviering
> Liedjes paasviering oefenen
> Naar Start
Ineke heeft weer een serie linkjes doorgestuurd voor de Bijbelverhalen van
komende week. Ook in de weken die nog komen zal zij zorgen voor een serie
digitale verhalen. Op die manier werken we met de kinderen toe naar Pinksteren.
U treft de verhalen hieronder aan:
https://www.youtube.com/watch?v=tW9AuN9DDK8
https://www.youtube.com/watch?v=gfyaDdnzrSs
Kunst Centraal.
Onze cultuurcoördinator Maaike stuurde de volgende link door met het verzoek
die met u te delen.
https://leerlingen.kunstcentraal.nl/leerling-pagina/creatief-digitaal/
Korte mededelingen:


Op zaterdag 18 april zou er een start worden gemaakt met de eerste fase
van het aanpassen van het schoolplein aan de Sparrenlaan. U zult
begrijpen dat die bijeenkomst ook niet doorgaat. Er komt t.z.t. een nieuwe
datum.
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De geplande schoolreisjes op 23 juni zijn geannuleerd. Naar verwachting
zullen evenementen, (pret)parken, dierentuinen enz. als laatste opengaan
voor het grote publiek.
Alle leerlingen van groep 8 hebben deze week de bevestiging gekregen
over hun plaatsing op het vervolgonderwijs. Voor alle kinderen is dat de
school van hun eerste keuze geworden. Gefeliciteerd daarmee!
Volgende week vrijdag is Goede Vrijdag en maandag is Eerste Paasdag. U
ontvangt in de weekplanning van uw kind voor volgende week en de week
daarna steeds voor vierdagen een programma vanwege deze feestdagen.
De periode dat juf Marieke (bovenbouw Sparrenlaan) bij ons werkt eindigt
binnenkort. Met de terugkeer van juf Tessa komt er een einde aan die v
ervangingsperiode. Ondertussen is juf Tessa aan het warmlopen en zal zij
de komende weken soms letterlijk ‘in beeld komen’ bij Hangouts. Op de
achtergrond wordt zij ingewerkt door Arianne en Claire zodat zij straks
alles kan overnemen.
Maakt uw kind gebruik van de noodopvang omdat u tot een vitale
beroepsgroep behoort en is uw kind een kleuter uit groep 1 of 2 wilt u dan
de opdrachten die de leerkrachten u hebben gestuurd aan uw kind
meegeven naar de opvang? De medewerksters besteden dan in de opvang
uren ook tijd aan die ‘taakjes.’
De Oorsprong vindt het belangrijk om u regelmatig te informeren vanuit
de schoolorganisatie. U ontvangt daarom naast deze schoolspecifieke
nieuwsbrief ook een nieuwsupdate van onze bestuurder.
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