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Biddag 
Woensdag 9 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Daarom zijn de kinderen 
die dag vrij. In tegenstelling tot de schooldeuren staan die dag de deuren van Gods huis, 
na lange tijd, weer wagenwijd open. Als we achterom kijken is er reden te over om er ook 
een  dankdag van te maken. We hopen dat u iedere dag, maar in het bijzonder deze biddag, 
zult gebruiken om Gods onverdiende, maar onmisbare zegen, ook voor het schoolleven, af 
te smeken. Gelet op wat er in deze dagen in ons werelddeel gebeurt is het de hoogste tijd 
om Gods aangezicht te zoeken tot verheerlijking van Zijn grote Naam en uitbreiding van Zijn 
Koninkrijk. Bij Hem is raad, bij Hem alleen! 
 

‘Wonderlijk gemaakt’.  
Vier jaar geleden begonnen we met deze methode omdat we van mening waren dat 
seksuele opvoeding een plaats verdiende in onze school. De uitgever heeft onlangs de 
methode herzien. In de periode tussen de voorjaars- en de april/meivakantie komen in alle 
groepen de lessen van deze methode aan bod. We kunnen daar geen exacte data aan 
verbinden. Waar we naar toe werken is dat al die lessen voor de volgende vakantie worden 
behandeld. Wellicht dat u er thuis ook nog aandacht aan wilt besteden. De bijbehorende 
lesstof vindt u op onze schoolsite (->ouders ->documenten). 
 

Tweede spreekavond. 
De tweede spreekavond voor dit schooljaar is gepland op D.V. maandag 28 maart en 
dinsdag 29 maart a.s. U krijgt, zoals gebruikelijk, op één van deze avonden 10 minuten 
spreektijd per leerkracht toegewezen om over uw kind van gedachten te wisselen. U kunt 
dan tijdens de 10 minuten voorafgaand aan dit gesprek het werk van uw kind(eren) bij het 
betreffende lokaal bekijken. Indien u meerdere kinderen op school hebt, zorgen wij voor 
tijden die aansluitend zijn, zodat u niet of nauwelijks zult behoeven te wachten. Zoals 
gebruikelijk is de ingang aan de Pr. Beatrixlaan geopend en staat de koffie en thee weer 
klaar. Wilt u via het onderstaande strookje kenbaar maken welke avond u het meeste schikt?  
 
z.o.z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Lees hieronder verder… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook wanneer u beide avonden kunt komen, is het noodzakelijk het strookje weer in te 
leveren. We zien dus graag alle strookjes terug vóór zaterdag 19 maart. We hopen u dan 
op een later tijdstip te berichten op welke avond en hoe laat u verwacht wordt. De hierboven 
vermelde spreekavond geldt niet voor groep 8. Die ouders hebben hun spreekmoment al 
achter de rug. 
 
Zangavond. 
Omdat we nu, als gevolg van het rondwarende Coronavirus, al twee keer geen 
Kerstfeestviering met de kleuters en hun ouders en grootouders hebben kunnen houden, 
zijn we op het idee gekomen een zangavond met alle kinderen van onze school rond de 
Paasdagen te organiseren. De datum hiervoor is donderdag 14 april geworden. We hebben 
al eerder een zangavond kunnen organiseren in de kerk van de Gereformeerde Gemeente 
aan de Bergweg in Zeist. Ook daar konden we nu weer terecht. Zet u deze datum in de 
agenda? U hoort t.z.t. wel meer.  
 
 
Agenda                                    (Voor alle voornemens en data geldt:  Deo Volente…) 

woensdag   9 maart Biddag voor gewas en arbeid. 

vrijdag 18 maart Groep 2, 3 en 4 vrij. 

maandag 28 maart Tweede spreekavond. 

dinsdag 29 maart Tweede spreekavond. 

vrijdag   1 april Groep 2 vrij. 

maandag    4 april Volgende nieuwsbrief. 

donderdag 14 april Paaszangavond in de kerk van de Ger. Gem. in Zeist.  
Aanvang 19:00 uur.  

 
 
----------------------------------------strookje---------------------------------- 
 

                                                Spreekavond op school (2e rapport) 

 

De familie ……………………………………………………………………………………………… 
 

adres …………………………………………………………………………………………………… 
 

     kan alleen op maandag  28 maart. 

     kan alleen op dinsdag  29 maart. 

      kan op beide avonden. 

 

Aankruisen wat van toepassing is. Uiterlijk vrijdag 18 maart  inleveren. 



 


