
Vanuit de directie

Pasen 2022

Als een roos

Pasen is een nieuw begin,
‘t begin van nieuwe dromen.
Het is nog klein. Het is nog pril.
Maar wie het ziet, ziet het verschil.
De zomer zal weer komen.

Dan bloeit de tuin als een roos,
een zee van mooie kleuren.
De bloemen komen uit de knop
en geven jou hun geuren.

Dan bloeit de tuin als een roos,
een hoopvol beeld voor velen.
Wie in het donker zat verstopt,
zal in het zonlicht delen.

Dan bloeit de tuin als een roos
voor wie dat kan geloven.
Wat in de grond verborgen zat,
komt dan met kracht naar boven.

Pasen is een nieuw begin,
‘t begin van nieuwe dromen.
Het is nog klein. Het is nog pril.
Maar wie het ziet, ziet het verschil.
De zomer zal weer komen.

God van alle mensen,
Als we verdrietig zijn is dat niet het einde. Als we bang zijn is dat niet het einde. Als we de moed
verliezen is dat niet het einde. Want we willen geloven dat u onze tranen droogt als we verdrietig zijn.
We willen geloven dat we met onze angsten bij u terecht kunnen als we bang zijn. We willen geloven
dat u ons weer kracht geeft als we de moed verliezen. Zo maakt u met ons altijd een nieuw begin. God,
U gaf ons Jezus als voorbeeld. Geef ons de kracht om ook zelf een nieuw begin te zijn voor andere
mensen. Door zelf te troosten, te luisteren en moed te geven. Amen.

Bovenstaand gedicht en gebed komen uit onze methode Trefwoord. Ze geven weer waar Pasen over
gaat: hoop, vertrouwen, nieuw leven. In de afgelopen weken hebben we verhalen gehoord over deze
thema’s, parallel aan de verhalen over Jezus’ laatste dagen en de belofte die God ons geeft. Komende
donderdag komt dit bij elkaar in de paasvieringen in de klassen, waarin de opstanding centraal staat. Ik
hoop op fijne vieringen en voor daarna - ook voor u - goede feestdagen!



Corona en zelftesten
Wanneer uw kind(eren) positief getest worden
op corona, geeft u dat door aan de
leerkracht(en). In samenspraak met de GGD
bepaalt u wanneer uw kind(eren), mits fit, weer
naar school kunnen. Graag horen we van u
wanneer de verwachting is dat wij uw kind(eren)
weer op school kunnen verwachten.

Vanaf maandag 11 april 2022 veranderen de
overheidsregels over testen. De confirmatietest
bij GGD (de “PCR-test”) is dan niet meer nodig
na een positieve zelftest. Het dringende advies
om na een positieve zelftest een testafspraak bij

de GGD te plannen vervalt dus. Een zelftest is
vanaf dat moment voldoende.

Wel wordt nog steeds dringend aangeraden om
bij klachten of veel zieken in de klas een zelftest
te doen. Dat ondersteunen wij van harte. Om die
reden krijgen personeelsleden en leerlingen
vanaf groep 5/6 nog steeds regelmatig
zelftesten mee naar huis. Voor leerlingen
rekenen we op één test per twee weken,
wanneer u er meer nodig heeft, mag u dat
aangeven.

In en rond de klassen

Juffen- en meesterdag en Koningsspelen

Vrijdag 22 april is het weer juffen- en
meesterdag en hebben wij De Koningsspelen.
Deze dag beginnen we met het welbekende

koningsontbijt. Na het
ontbijt is het tijd om de meesters en juffen in
het zonnetje te zetten. Om 9.30 uur openen we
gezamenlijk met het koningsspelen-lied. De
dans kennen we ondertussen al erg goed door
de workshop van afgelopen woensdag.

Na de opening zullen de verschillende bouwen
een eigen programma volgen dat in het teken
staat van De Koningsspelen en van juffen- en
meesterdag. Wij hebben er in ieder geval al zin
in. Wij hopen jullie ook! (Ellen Witter en
Kimberly van Rijswijk)

Schoolvoetbal
Nog een paar dagen en dan is het
schoolvoetbaltoernooi op het sportterrein van FC
Driebergen (De Woerd). Na twee jaar geen
schoolvoetbaltoernooi vanwege corona, is het
dan eindelijk weer zover. De jongens en meiden
van groep 3 t/m 8 zullen met elkaar de sportieve
eer van de Uilenburcht verdedigen.

Helaas hadden we weinig tot geen animo voor
de meisjes groepen 3 en 4, zodoende doen zij

ook niet mee met het toernooi. Hopen dat ze
volgend jaar wel mee kunnen doen.

Wij willen jullie vragen om er voor te zorgen dat
we een onvergetelijk toernooi zullen krijgen,
waarmee we het gemiste spelplezier zullen
inhalen.

Hiervoor wil ik ouders, opa's, oma's en / of
andere familieleden vragen om de teams aan te
komen moedigen. Of we winnen of niet, dat is



bijzaak. Laten we er in
ieder geval voor zorgen
dat we veel plezier zullen
beleven met zijn allen en
stiekem hopen we ook op
mooi weer.
  
Het programmaboekje
met speeltijden en de

teamindeling, alsmede een QR-code om de
scores live te kunnen volgen, is inmiddels al met
iedereen van groep 3 t/m 8 gedeeld. Hierin kunt

u zien wanneer en waar er gespeeld moet
worden.

Wij willen ook alvast de ouders bedanken, die
één van de teams zal begeleiden of helpen met
limonade inschenken. Zonder jullie hulp zal dit
ons niet zijn gelukt.
 
Tot woensdag 13 of 20 april!

Namens de ouderraad,
Mehmet Tan

Voor u verzameld

Pasen en meivakantie vol Cultuur
Van 15 april t/m 7 mei is er op de Heuvelrug
weer Vakantie vol Cultuur! Voor een paar euro
volgen kinderen (4 t/m 20 jaar) creatieve
workshops bij lokale kunstenaars. Er zijn
workshops op locatie, online en activiteiten die

je thuis op jouw moment
kunt uitvoeren. Tweede Paasdag is er een
vossenjacht op het Doornse Gat.
Meer informatie en tickets via
https://heuvelrugjong.nl.

Sjors Sportief

UPDATE: Sjors Sportief
Wist je dat het nog steeds mogelijk is om je
via Sjors Sportief en Creatief in te schrijven
voor sportieve en creatieve activiteiten op de
Heuvelrug? Veel aanbieders kunnen het
gehele jaar door extra kinderen ontvangen!
Dus wil jij altijd nog eens hockey, tafeltennis of
ballet uitproberen? Of leer je liever drummen
of toneelspelen? Kijk dan op
www.sportplezierbeginthier.nl.

TIP: Ook voor volwassenen is er een groot
inloop sportaanbod beschikbaar via Sjors! Wil
je nog meer keuze? Kijk dan eens op:
www.sport-planner.com!

https://heuvelrugjong.nl/
https://heuvelrugsportiefengezond.us18.list-manage.com/track/click?u=fa7ebc1d7081563865d9ce9b3&id=34808849d2&e=3fb8c334f1
https://heuvelrugsportiefengezond.us18.list-manage.com/track/click?u=fa7ebc1d7081563865d9ce9b3&id=797d8ae6ee&e=3fb8c334f1

