
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Van de directie 
Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje 
van de mosterdplant dat iemand in zijn akker 
zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle 
zaden, maar groeit uit tot de grootste onder 

de planten. Het wordt een boom, en de vogels 
van de hemel komen nestelen in de takken. 

Matteüs 13:31-32 
 
Gisteren was het biddag en mochten we met 
de kinderen nadenken over gebedspunten 
voor anderen. De dominee heeft een aantal 
gebedspunten meegenomen en hier samen 
voor gebeden. Het was fijn om weer met 
elkaar samen te zijn.  
Terwijl we in de vakantie heerlijk hebben 
kunnen genieten van even niks doen en het 
zonnetje is er in de wereld veel aan de hand. 
Het onderwerp oorlog leek vooral met de 
geschiedenis te maken te hebben en ineens 
komt het best heel dichtbij.  
We willen onze ogen hier niet voor sluiten en 
tegelijk willen we onze kinderen beschermen 
tegen het geweld en de onbegrijpelijke 
gedachten en daden van volwassen mensen.  
Ook deze punten willen we in gebed brengen, 
als wij het niet meer begrijpen, mogen we het 
uit handen geven. We bidden dat er zaadjes in 
harten geplant mogen worden. 

-Els de Groot - 
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Corona 
Wat fijn dat de nieuwe versoepelingen zijn in 
gegaan! We hoeven in school geen 
mondkapjes meer te dragen of afstand te 
bewaren. Dit zorgt ervoor dat we ook in het 
contact met kinderen onderling en ouders in 
de school de versoepelingen weer kunnen 
gaan uitbreiden.  
Vanaf april starten we weer met de 
maandopening in de hal en ook het 
tutorlezen tussen verschillende groepen 
wordt weer opgepakt. Ook gaan alle 
bovenbouwgroepen weer door dezelfde 
ingang naar binnen. 
Graag willen we ouders van de 
kleutergroepen  weer de kans geven om de 
kleuters in school te brengen. Net als in 
oktober willen we starten met 1 dag in de 
week. De reden hiervoor hebben we u eerder 
al gemeld. We vinden het fijn u weer in 
school te ontvangen, zodat u de klas en 
leerkracht van uw zoon of dochter even kunt 
zien. Maar we vinden de rust in school ook 
belangrijk, vandaar dat we starten met 1 dag 
in de week.  
Voor groep 2 is dat de woensdag en voor 
groep 1 is dat de vrijdag.  
Op dezelfde dag kunt u met uw kind een 
(prenten)boek lenen uit onze bibliotheek. Dit 
kan voor schooltijd (va 8:35) of gelijk na 
schooltijd. De kinderen krijgen deze week een 
bibliotheekpasje mee naar huis.   
(Voor)lezen is erg belangrijk voor de 
ontwikkeling van kleuters. Het vergroot de 
woordenschat, zorgt voor de leesbevordering 
en stimuleert de fantasie. We hebben veel 
leuke boeken in onze bibliotheek! 
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Mobieltjes: 
Graag willen we de afspraak omtrent 
mobieltjes in school bij leerlingen weer even 
onder de aandacht brengen. Wanneer uw 
zoon of dochter een mobiel mee naar school 
neemt is het de bedoeling dat deze voor de 
les in de la bij de leerkracht wordt gelegd. Na 
schooltijd kan de leerling deze weer ophalen. 
Wordt de mobiel tussendoor gezien dan 
wordt deze ingenomen voor een aantal 
dagen.  
Het is niet toegestaan op school foto’s en/of 
video’s te maken.  
Als uw kind op school blijft eten blijft de 
mobiele telefoon in de la bij de leerkracht. 
Het meenemen van de mobiel naar school is 
volledig voor eigen risico. De school stelt zich 
niet aansprakelijk voor schade of kwijtraken 
van mobiele telefoons.  
We willen het ontmoedigen om mobiele 
telefoons mee te nemen naar school. 
Wanneer het niet nodig is willen wij u vragen 
de telefoons zoveel als 
mogelijk thuis te laten.  
 
 
 
 
 
Week van de vertrouwenspersoon: 
Deze week is de week van de 
vertrouwenspersoon. Op onze school is dat 
juf Moniek. Deze week gaat ze alle klassen 
langs om hier wat over te vertellen en 
waarmee de kinderen bij haar terecht 
kunnen. 
 
 
 
 
 
 
 

Weerbaarheidstraining: 
Eerder in het jaar namen groep 6 en 8 al deel 
aan de Grol weerbaarheidstraining. Deze 
training is voor ons als school een doel om de 
verbinding en veiligheid in de groepen verder 
te optimaliseren.   
Deze week start de Grol 
weerbaarheidstraining in groep 3 en 4, 
volgende week starten ook groep 5 en 7 met 
deze training.  De trainingen vinden plaats 
tijdens de gymles. U wordt als ouder via de 
groepsleerkracht hierover op de hoogte 
gehouden.  
 
 
Nationale Pannenkoekendag: 
18 maart is het nationale pannenkoekendag. 
Veenhuizen ontzorgt uit Barneveld doet mee 
aan een wereldrecord pannenkoeken bakken. 
Zij gaan proberen met de multipan het record 
van 5000 pannenkoeken bakken in 54 uur te 
verbreken en wij mogen helpen met het 
opeten. Deze dag is er voor iedere leerling 
een pannenkoek! 
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Schoolontwikkelingen 
Bewegen en motoriek vinden we belangrijk. 
Daarom doen we binnenkort mee aan een 
project welke vanuit de gemeente Barnveld 
gefinancierd wordt. Hierbij wordt een MQ-
scan afgenomen bij alle kinderen, waardoor 
we een beter beeld krijgen over de 
motorische ontwikkeling in onze groep. 
Tijdens onze sport- en spellessen kunnen we 
hier dan gericht aandacht aan besteden.  
 
Ook zijn we bezig met zelfstandig werken. We 
kijken welke nieuwe ontwikkelingen in de 
groep kunnen bijdragen om dit te 
bevorderen. 
 
Nieuwe leerlingen: 
Na de vakantie mochten we 2 nieuwe 
gezinnen verwelkomen op school. De familie 
Middendorp is in de vakantie naar Stroe 
verhuisd. Michelle heeft voor de vakantie 
even kennisgemaakt en is na de vakantie in 
groep 6 gestart.  
Ook de familie Willering is in de vakantie naar 
Stroe verhuisd en hebben voor de vakantie al 
even kennisgemaakt. Eva is gestart in groep 4 
en haar zus Lize in groep 5. 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne tijd 
bij ons op school! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datum Activiteit 

18-03 Nationale 
pannenkoekendag 

26-03 Groenafval inzameling 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Datum Jarige Groep 

11-03 Levi de Geijter 2 

16-03 Jorick van de Pol 8 

21-03 Bas Nikkels 6 

 

 

Week: Psalm / lied 

11 Lied 431 Jezus ik wil U bedanken 

12 Lied 129 U zij de glorie 
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