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Paaszangavond 

Eindelijk zijn we weer in de gelegenheid om met een grote groep samen te komen. Vele ouders hebben de laatste 

twee jaar bijvoorbeeld de kerstviering met de kleuters gemist. Zo’n samenzijn vonden wij altijd vanzelfsprekend, 

maar het hele Covid-gebeuren heeft ons toch wel iets anders laten zien. Het is en blijft een bijzonder voorrecht 

om dit soort activiteiten te kunnen organiseren. En dus willen we heel graag weer iets op touw zetten om samen 

te kunnen komen. Maar om te wachten tot de kerstfeestviering in december leek ons wel heel ver weg. Nu waren 

we op school ook altijd gewend om met Pasen met alle groepen in de gemeenschapsruimte te zingen. Iedere 

groep liet dan iets van zich horen en dat wisselden we af met samenzang. ‘Zouden we dit jaar zoiets kunnen 

organiseren, maar dan met familieleden erbij?’ vroegen wij ons af. Na overleg kunnen wij (opnieuw) gebruik maken 

van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Zeist. Maar dan willen ze wel weten om hoeveel personen 

dat gaat. In die gemeente zijn ze nog steeds gewend om onderling wat afstand tussen de gezinnen te houden. En 

dus treft u onderaan deze nieuwsbrief een strookje aan waarop u dient aan te geven met hoeveel personen u deze 

paaszangavond op donderdag 14 april wenst bij te wonen. Wij denken dan aan (groot-) ouder(s), broer(s) en/of 

zus(sen). U hoeft de kinderen die hier op school zitten natuurlijk niet mee te tellen. Die hadden wij al in beeld. 

Graag willen we deze week het strookje nog terug hebben. (uiterlijk donderdag 7 april!) Mocht het opgegeven 

aantal niet haalbaar zijn, dan krijgt u van ons bericht dat we wat moeten bijstellen. Volgende week geven wij de 

laatste informatie m.b.t. deze zangavond mee naar huis. We willen wel vast aangeven dat we de avond om 19:00 

uur willen starten. Vanaf 18:30 uur kunt u in de kerk terecht en we streven ernaar dat we 20:30 uur deze avond 

hebben afgesloten. Naast de groepsbijdragen zal er dus samenzang zijn en hoopt meester De Bruin een korte 

meditatie te houden. Vader G. van Ginkel hebben we bereid gevonden het een en ander op het orgel te begeleiden. 

Aan deze avond zijn verder geen kosten verbonden. De kinderen zijn die donderdag ’s middags vrij. We hopen dat 

het een heel waardevolle avond gaat worden. 

  

Voorjaarsschoonmaak  

Ieder voorjaar gaan we samen met een groot aantal (groot-)ouders de hele school door en wordt alles van onder 

tot boven gereinigd. Door Corona was dat de laatste twee jaren niet mogelijk. We hebben als personeel het zo 

goed en zo kwaad als dat ging maar zelf geprobeerd. Gelukkig mogen we nu weer wat hulp de school in halen. 

Vandaar deze oproep. We hebben een datum gepland en nodigen alle (groot-) vaders, (groot-)moeders en oud-

leerlingen (vanaf 15 jaar) uit om ons te komen helpen bij deze jaarlijkse ‘grote-schoonmaak-klus’. Het is de 

bedoeling dat we als leerkrachten met hulp van u de hele school van binnen een goede poetsbeurt geven. U kunt 

zich daar zelf wel een voorstelling van maken. Komt u ons ook helpen? Neemt u dan uw stofzuiger, keukentrap, 

emmer met spons en zeem mee? Wij zullen zorgen dat er schoonmaakmiddelen klaar staan. We planden 2 

avonden, want ook in de voorgaande jaren lukte het steeds om deze klus binnen die tijd geklaard te krijgen. Het 

gaat om maandag 9 en dinsdag 10 mei. De schooldeur aan de Beatrixlaan is dan vanaf 19.00 uur open. Om een 

uur of 8 willen we even pauzeren en om uiterlijk 10 uur gaat de boel weer op slot. Kunt u slechts een deel van de 



avond helpen? Geen enkel probleem, want we zijn blij met ieder uurtje hulp! Als u maar zorgt dat u er met de 

koffie wel bij bent, want anders blijven we met de cake zitten.   

Geeft u zich op middels het bijgevoegde strookje en wilt u dat dan uiterlijk vrijdag 22 april met uw kind meegeven 

naar school? Dan kunnen wij een planning maken. Maandag 25 april zullen we in een overzichtje laten zien wie 

we wanneer verwachten. U kunt zich natuurlijk ook voor beide avonden opgeven. Dat is voor ons geen enkel 

bezwaar. We zien uw strookje met belangstelling tegemoet.  

  

Vergaderen. 

Ook voor de komende personeelsvergadering hebben we extra tijd nodig. Er is altijd weer veel te bespreken en 

dat redden we niet na schooltijd en dus planden we een hele middag voor dit doeleinde. De kinderen zijn daarom 

donderdag 21 april de hele middag vrij. Houdt u het goed in de gaten als u gewend bent om ze regelmatig bij 

school op te halen?  

Schoolreizen 

Na de meivakantie komen normaal gesproken de schoolreizen weer in zicht. Ook dat hebben met name de kinderen 

wel heel erg gemist. Maar alles lijkt erop dat ook de schoolreizen dit jaar weer kunnen doorgaan. We hebben weer 

enkele bestemmingen kunnen vinden. Het onderstaande schema maakt het één en ander duidelijk. Ook maken we 

dit jaar gebruik van een voor ons nieuwe busmaatschappij. Het bedrijf ‘Streef Reizen’ werd overgenomen door een 

ander bedrijf. Dat had direct tot gevolg dat de prijzen omhoog gingen en om nu bussen helemaal uit Culemborg 

hierheen te laten rijden werkt ook niet echt in ons voordeel. Toen hebben we busmaatschappij Meerkerk uit Utrecht 

een offerte laten uitbrengen en dat viel gelukkig mee. (Dat is overigens geen familie van onze directeur hoor). En 

dus zult u dit jaar geen bussen meer van Streef maar van Meerkerk in de Julianalaan zien verschijnen. In het 

onderstaande schema kunt u ook lezen dat we de prijs helaas naar boven hebben moeten bijstellen. U betaalt nu 

€ 20,00 per leerling en heeft u meer dan drie kinderen op school, dan kunt u desgewenst volstaan met een totaal 

van € 60,00. Omdat de leerlingen van groep 1 tot en met 4 naar slechts één bestemming gaan is het niet nodig 

dat zij een lunchpakket meenemen. Daar zullen wij die dag voor zorgen. Wat de betaling betreft mag u gerust nog 

even wachten tot in de volgende nieuwsbrief het verzoek komt. We zouden het wel bijzonder op prijs stellen als u 

het totaalbedrag van het gezin in één envelop deed. Zet u er duidelijk de namen van de kinderen op en in welke 

groep ze zitten? De enveloppen kunnen dan worden ingeleverd bij de eigen meester of juf of bij meester 

Prosman. 

Tenslotte verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend, het geld niet over te maken. Daar zijn wij hier nog niet op 

berekend.   

Datum + 

groepen: 
Bestemming: Vertrek 

uit M’dijk: 
Aankomst 

in M’dijk: 

Kosten: 

D.V. vrijdag  

17 juni, 

groep 5-8.  

1.Madurodam in Den 

Haag  

2.Linnaeushof in 

Bennebroek  

9.00 uur 

8.45 uur 

op 

school! 

18.00 

uur! 

    

  

€  20,00  per leerling. 

  

D.V. 

donderdag   

23 juni,  

groep 1 en 2. 

Boerderij de 

Boterbloem in 

Amerongen 

9.00 uur 

8.45 uur 

op 

school! 

16.00 uur 

D.V. vrijdag  

24 juni 

Ouwehands Dierenpark 

in Rhenen 
9.00 uur 16.30 uur 

  



groep 3 en 4 8.45 uur 

op 

school! 

  

Koningsdag 

Op dinsdag 26 april willen we weer aandacht besteden aan Koningsdag. Gedurende de morgen zullen er in de 

groepen allerlei spellen en activiteiten worden georganiseerd. Om 12:00 uur willen we weer met de kinderen de 

aangeboden Koningslunch nuttigen. En om 13:00 uur willen we dan nog o.a. het Wilhelmus zingen bij de vlag op 

het schoolplein. Zingt u dan ook mee? Daarna kunnen de kinderen huiswaarts om aan het weekend te beginnen. 

  

Agenda (Voor alle voornemens en data geldt:  Deo Volente…) 

  

maandag  8 april Praktisch verkeersexamen groep 7. (door sneeuw uitgesteld) 

donderdag 14 april Om 12:00 uur uit i.v.m. Paaszangavond in Zeist 

donderdag 14 april Paaszangavond in de Ger. Gem. Kerk te Zeist. Aanvang 19:00 uur! 

vrijdag 15 mei Goede Vrijdag en dus geen school. 

maandag 18 mei Tweede Paasdag en dus geen school. 

woensdag 

/donderdag 
20 

april/ 

21 april 

Cito eindtoets groep 8. 

donderdag 21 april i.v.m. pers. vergadering zijn de leerlingen ’s middags (vanaf 12:00 

uur)vrij. 

dinsdag  26 april Koningsspelen en Koningslunch. Vanaf 13:00 uur vrij! 

donderdag 28 april Excursie groep 1-4 naar Luchtvaartmuseum te Soesterberg. 

vrijdag 29 april Groep 2 tot en met 4 vrij. 

vrijdag  29 april Om 15:00 uur vrij i.v.m. de meivakantie. 

maandag    9 mei Volgende nieuwsbrief. 

maandag /  

dinsdag  

  9 mei 

10 mei 

Grote voorjaarsschoonmaak vanaf 19:00 uur 

donderdag 12 mei Jaarvergadering vereniging School met de Bijbel.  

Alle leden hartelijk welkom! Aanvang 19.45 uur. 

(ingang Pr. Beatrixlaan) Om 19.30 uur staat de koffie klaar. 

  

Denkt u aan het inleveren van de strookjes? 

  



  

-------------------------------------------strookje 1------------------------------------------------ 

  

  

Paaszangavond. 

  

  

De familie …………………………………………………………… 

  

  

adres ………………………………………………………………… 

  

  

hoopt op D.V. 14 april met …… personen  

de zangavond bij te wonen. 

  

Uiterlijk vrijdag 7 april inleveren. 

  

  

  

  

----------------------------------------strookje 2--------------------------------------------

- 

  

Grote-voorjaars-schoonmaak 

De familie ..…………………………………………………………... 

  

adres:.………………………………………………………………… 

  



komt op D.V.           maandagavond 9 mei 

                                 dinsdagavond 10 mei 

  

(aankruisen wat van toepassing is, beide avonden mag ook) 

  

met …… personen ons helpen bij de grote schoonmaakklus. 

  

Uiterlijk vrijdag 22 april inleveren bij meester Prosman. 

  

 

 


