
 
  

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van maart 2021 
We hopen u hiermee te informeren over en te 
betrekken bij allerlei dingen die belangrijk zijn 
en/of plaatsvinden op onze school.  

 
 LEVENSKLANKEN 
 
Als er geen Pasen was geweest, 
geen doortocht door de Rode Zee; 
geen weggerolde steen bij ’t graf….. 
Waar vierden wij dan Pasen mee ? 
 
Als Pasen enkel woorden waren, 
als Pasen enkel ’t voorjaar is…. 
Dan lijkt dit Pasen enkel klanken 
en woorden een geheimenis. 
       
Maar PASEN is een ochtendgloren, 
er is weer nieuwe hoop geboren. 
Elk mens mag weten dat zijn naam 
in Jezus’ Kracht is opgestaan! 
 
Daarom zingt men in alle kerken, 
de wereld moet het wel bemerken: 
Nog even tijd…nog wat geduld, 
straks wordt Gods Koninkrijk vervuld. 
 
Dan gaan weer alle graven open, 
ja, alle doden gaan weer lopen. 
Want uit atomen, moleculen…. 
bréékt nieuwe kracht, naar Gods formule. 
 
Nee,  Pasen is geen wanhoopskreet 
te midden van veel menselijk leed. 
Pasen is vrolijk God bedanken: 
IN HEM BESTAAN WEER LEVENSKLANKEN! 
 
 
Belangrijke data cursusjaar 2020/2021 
 
Maart 2021: 
19-03: rapport mee 
23-03: online gespreksavond  
25-03: online gespreksavond  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
We verwelkomen Mees wij wensen hem een hele fijne tijd toe bij 
ons op school. 
 
Geboren Tim heeft op 3 november 2020 een broertje gekregen, zijn 
roepnaam is Rens.  Jolien en Rik hebben op 25 januari een zusje 
gekregen haar roepnaam is Anniek.  
 
Letterfeest 

 
 
In groep 3 hebben we op dinsdag 16 februari feest gevierd. De 
kinderen kenden alle letters en dat was een reden voor een feestje! 
De kinderen hebben een letterspeurtocht gedaan, aten wat lekkers 
en ze kregen allemaal een letterdiploma. We zijn heel trots op de 
kinderen van groep 3! 

 
Paasfeest 2021 
Met elkaar leven we toe naar het Paasfeest. Het thema is dit jaar: 
'Een nieuw begin!' We zijn hier vier weken mee bezig en we werken 
iedere week aan een ander subthema. We zijn begonnen met het 
thema 'Een nieuw begin, alles loopt weer uit in de natuur', hierbij 
zagen we dat alle plantjes weer gaan groeien en het voorjaar eraan 
komt. Met elkaar zorgen we voor een plant in de klas en kijken we 
naar hoe deze groeit. De tweede week was het thema 'Sorry, zullen 
we opnieuw beginnen?' aan de beurt. We hebben aandacht 
besteedt aan relaties en het maken van fouten. Ook de discipelen 
gingen de fout in, maar gelukkig mogen we al onze fouten en 
zonden bij Jezus brengen. De derde week staat dan ook het thema 
'Vergeving' centraal. In deze week leren we dat Jezus een God van 
vergeving is en dat we alles bij het kruis mogen brengen. Hij is niet 
voor niets gestorven! De vierde en laatste week besteden we 
aandacht aan het thema 'Getuigen'. We denken na over hoe we het 
goede nieuws, dat Jezus is gestorven voor onze zonden, ook door 
kunnen geven aan de mensen om ons heen. We delen kaarten uit 
met deze goede boodschap erop en kiezen met elkaar iemand uit 
die we willen bemoedigen. Deze persoon ontvangt een mooie 

plant.  
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Units groep 4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen de units van groep 4-5 zijn we bezig rondom 
het thema ‘Het leven op het land’. We leren van alles: 
over vulkanen, dieren, aardplaten… De afgelopen week 
hebben we gewerkt over fossielen en sporen van 
dieren. Daar zijn we zelf ook mee aan de slag gegaan, 
door sporen te stempelen met verf, en we hebben 
memory gespeeld over het onderwerp. Dat was leuk! 
De komende lessen gaan over de maan. We zijn 
benieuwd wat we daar weer over leren…  
 
Units 6-8 
Helaas konden de lessen van de Units niet doorgaan 
tijdens de thuiswerkperiode, maar gelukkig zijn er thuis 
wel leuke verwerkingen gemaakt! Dit is gemaakt door 
groep 6: 

 
 
Prachtige posters met weetjes over de Gouden Eeuw! 
 
Gelukkig kunnen we nu weer verder met het thema de 
Nieuwe Tijd: we leren van alles over de VOC, het 
Wilhelmus en ook de bekende ontsnapping van Hugo 
de Groot uit de boekenkist! Daar wisten de kinderen al 
veel vanaf. Bij het onderwerp wetenschap en techniek 
hebben we allerlei leuke proefjes gedaan. Kortom, een 
hoop interessante informatie!  
 
Ede Doet - schoolplein 
De komende weken vallen ze weer op de deurmat of in 
de brievenbus! De bekende Ede Doet bonnen! Wij als 
school doen ook weer mee. Zoals u misschien al gezien 
hebt, zijn we hard bezig met de aankleding van de 
voorkant van onze school en het peuterplein. 
Ondertussen hebben we ook al ideeën voor het 
kleuterplein. Oftewel... ideeën genoeg! Hieronder een 
kleine impressie: 

  

 
U kunt meedoen met sparen. U kunt doneren 
via: https://www.ededoet.nl/activityDetails.php?id=21
30 , de bon inleveren in de Ede Doetton bij de ingang 
van de school of via de leerkracht van de groep. 
Gezien de vele reacties van voorgaande keren 
vertrouwen we erop dat het ook dit weer helemaal 
goed gaat komen! Help mee aan de vergroening van 
onze prachtige school en schoolplein! 
 
BSO 
Maandag 1 maart is Mariska van Harten begonnen als 
coördinator kinderopvang. We heten haar van harte 
welkom. De voorinschrijving voor de BSO is gestart, de 
formele aanvraag is de deur uit, de beleidsplannen zijn 
geschreven en een eerste oriëntatie qua ruimte heeft 
plaatsgevonden. Kinderen die vallen binnen de 
basisschoolleeftijd kunnen na de zomervakantie 
gebruik maken van de BSO. Wilt u een voorinschrijving 
doen voor de BSO dan graag via de volgende link naar 
het inschrijfformulier:  
https://forms.gle/C1gfk7DSECp4U5tY9. 
Verenigingsbreed zijn er al meer dan dertig ouders die 
een voorlopige inschrijving hebben gedaan.    
 
Behoeftepeiling ander schooltijdenmodel  
Tot en met vrijdag 29 januari had u gelegenheid de 
vragenlijst ‘Behoeftepeiling ander schooltijdenmodel’ 
in te vullen. De uitslag is op 10 februari in het dagelijks 
Bestuur besproken en op 11 februari gedeeld met de 
MR. Op maandag 1 maart besproken met de MR-en 
van de scholen. In de komende periode wordt één en 
ander besproken in de teams en vindt een 
terugkoppeling van de MR-en naar het dagelijks 
bestuur plaats op maandag 29 maart. Daarna hoort u 
meer over de uitslag en eventuele vervolgstappen.    
 
Zending 

Een nieuw begin…  

Soms 
loopt je 
leven 
anders 
dan je 

wilt. Je komt in de problemen door schulden of 
alcoholgebruik. Je verliest je werk en je huis. Het lijkt 
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wel of alles tegenzit. Je wilt wel anders, maar het lukt 
niet om dit alleen op te lossen. Stichting Ontmoeting 
helpt deze mensen de verbinding met zichzelf en hun 
omgeving weer op orde te krijgen. 
 
Om het werk onder vastgelopen mensen in Nederland 
te kunnen blijven doen heeft stichting Ontmoeting 
onze hulp nodig. Het gaat niet alleen om financiële 
middelen, maar ook hulp zoals gebed en het 
bewustmaken van jongeren van een andere 
leefwereld dichtbij huis, zodat zij christelijke 
naastenliefde handen en voeten kunnen geven.  
De komende weken sparen wij voor Stichting 
Ontmoeting. Help jij mee om mensen een opnieuw te 
kunnen laten beginnen?  
 
We hebben in februari € 275,00 gespaard voor 
winterhulp in Moldavië. Dit was via stichting Kom over 
en Help. Bedankt voor jullie inzet! We merkten dat 
veel gezinnen de naaste in nood tijdens de 
thuiswerkperiode niet vergeten zijn! 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen: 
Het is voor ons belangrijk dat we op tijd weten 
hoeveel nieuwe leerlingen we per schooljaar kunnen 
verwachten. 
Daarom vragen we u dringend om uw kind rond de 
leeftijd van ongeveer 2,5 jaar vast aan te melden! U 
vindt het aanmeldformulier op de website van de 
school, of u kunt een exemplaar ophalen. 
Als uw kind al bijna 4 wordt en u heeft hem of haar 
nog niet aangemeld, wilt u dit dan zo snel mogelijk 
doen? 
Bedankt voor uw medewerking! 
 
De Vreedzame School 
We zijn op school bezig met het derde blok van de  
Vreedzame School. Dit gaat over ‘hart voor elkaar’ 
hebben. We leren om gevoelens te herkennen en te 
benoemen. Elke klas heeft gevoelsknijpers of een 
bakje met stokjes, zodat de kinderen ’s morgens 
kunnen aangeven hoe ze zich voelen. Zo leren ze zich 
ook in een ander te verplaatsen. Voor meer informatie 
verwijzen we naar de nieuwsbrief van de Vreedzame 
School, deze heeft u een aantal dagen geleden via de 
mail ontvangen.    
 
Gebedsgroep  
Dat is samen danken en bidden voor de kinderen, 
leerkrachten, het bestuur, de ouders en alles wat zo 
met school te maken heeft. U bent van harte welkom. 
Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen op school 
ook gebedsbriefjes invullen en in de grote bus/doos 
stoppen. Je kunt alles vinden op de tafel bij de 
hoofdingang en op de kast bij de kleutergang.  
De volgende bijeenkomst staan gepland op woensdag 
7 april 2021. Voor meer informatie: vraag gerust bij 
Karla Elkhuizen. 
 
 

Het luizenteam 
Een hoofd zonder luizen, dat wil iedereen! En daar 
werken we als school aan! Vanwege Corona is er 
momenteel geen luizencontrole. Wanneer u bij uw 
kind hoofdluis of neten (eitjes) vindt, verzoeken wij u 
vriendelijk om de school hierover direct te informeren. 
Is er in de klas van uw kind hoofdluis geconstateerd, 
dan krijgt u hierover een mail met een brief van de 
GGD. 
 
Gezonde school 
In de kleine pauze eten de kinderen een gezond 
tussendoortje. De vrijdag is een koek-dag.  
Op die dag mogen de kinderen iets anders als 
tussendoortje meenemen. Geschikt voor de kleine 
pauze vinden wij bijvoorbeeld: Fruit, zoals appel, peer, 
banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn. 
Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, 
snoeptomaatjes en radijsjes. Volkoren of bruine 
boterham, rijstwafel, volkoren knäckebröd, 
roggebrood of krentenbol.  
 
Ouderbijdrage 2020-2021 
Heel veel ouders en/of verzorgers hebben de 
vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2020-2021 al 
overgemaakt. Heel hartelijk dank! 
 
Het bedrag is € 22,00 per leerling. U kunt uw bijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL36 RABO 
033.75.09.646 (graag onder vermelding van de naam 
en groep van uw kind(eren). Bij voorbaat hartelijk 
dank! Wij verzoeken u vriendelijk om ook voor de 
kinderen die halverwege het jaar instromen de 
ouderbijdrage te voldoen. 
 
Lege batterijen  
Deze kunnen ook worden ingeleverd op school! N.B.: 
Alleen “huishoudelijke batterijen”! 
 
Contactouders 2020-2021 
Groep 1/2 Elmer: moeder van Esther van Weelden 
Groep 1/2 Vissen: moeder van Levi Bloemendal en Yva 
Meerveld 
Groep 3: moeder van Senna Schuurman en Sanne van 
den Brandhof 
Groep 4: moeder van Esther van Eijsden en Henrik 
Snellen 
Groep 5: moeder van Lorène van Roekel en Alec 
Veldhuizen 
Groep 6: moeder van Ivar van den Berg en Caithlynn 
van der Burgh 
Groep 7: moeder van Bram Melissen en Ise Morren 
Groep 8: moeder van Nathaniël Schoonderbeek en 
Daphne Goor 
Hoofdcontactouder: Jolanda van Roekel 
 
 
 
 
 



 

 

Peuterspeelzaal Benjamin 
De meerwaarde van Benjamin 
Is uw kind bijna 2 jaar? Of is uw peuter toe aan meer 
uitdaging? Op onze peuteropvang Benjamin bieden we 
een veilige omgeving, dagen we uw kind uit om 
spelenderwijs dingen te leren als samen spelen, samen 
delen of op je beurt wachten. We besteden aandacht 
aan de ontwikkeling van spel, de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, taal- en rekenontwikkeling en 
motorische en creatieve ontwikkeling. Vanuit 
gezamenlijke leerlijnen met de basisschool zorgen we 
dat de overgang naar groep 1 goed verloopt. 
Er is momenteel op alle groepen plaats voor nieuwe 
peuters. Van harte welkom om een keer binnen te 
lopen en kennis te maken.  
 
De regels voor de peuterspeelzaal en kinderopvang  
veranderen voortdurend. U hebt misschien wel 
gelezen dat er zorgen zijn over het tarief. Het lijkt 
allemaal prijzig en ingewikkeld, maar dat valt allemaal 
erg mee. Wij helpen u graag bij het uitzoeken wat het 
u kost en wat u ervoor moet doen. U kunt dan altijd 
nog beslissen of u het wel of niet doet. Hebt u nog 
vragen of twijfelt u nog? Kom gewoon eens even  
kijken of vraag een gesprek aan. Wij willen u graag een 
rondleiding geven en uw vragen beantwoorden. 
www.peuterspeelzaalbenjamin.nl 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
Schoolmaatschappelijk werker 
 
Mijn naam is Laura Romp, 28 
jaar en woonachtig in Ede. Ik  
ben een bevlogen jeugd-en 
gezinsprofessional  
en help graag kinderen en 
jongeren om hun talenten te 
ontdekken en zelfvertrouwen 
te vergroten.  
 
Sinds begin februari vervang ik Andries Kuiper tijdens 
zijn ziekte als schoolmaatschappelijk werker vanuit het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Ede. Ik werk al 
langere tijd voor het CJG waar ik, voorheen als 
jeugdmaatschappelijk werker, gezinnen ondersteun bij 
hun vragen rondom opvoeden en opgroeien.  
 
Nu verbind ik mij met veel plezier aan de school van 
uw zoon/dochter en denk ik graag met u mee. Samen 
met Anja van der Garde, jeugdverpleegkundige 4-12, 
vorm ik vanuit het CJG het basisschoolteam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt bij ons terecht via de leerkracht, intern 
begeleider of u kunt zelf contact opnemen. Is er iets 
bijzonders aan de hand? Kunnen we samen zoeken 
naar een oplossing?  
Het basisschoolteam kan enkele gesprekken voeren, 
geeft informatie en advies en weet de weg naar 
andere ondersteuning. Heeft u vragen over de 
opvoeding of het opgroeien van uw kind? Bel of mail 
gerust!   

‘It takes a village to raise a child’ 
 
Contactgegevens: 
Laura Romp 
Email: laura.romp@cjgede.nl 
Tel. nr: 06 15 58 63 83  
Werkdagen: ma t/m do 
 

Jeugdverpleegkundige 

 
 E anja.van.der.garde@cjgede.nl 
 T 088-3556191 
U kunt bij dit team terecht via de leerkracht, intern 
begeleider of rechtstreeks. 
De medewerkers zijn regelmatig aanwezig op school, u 
kunt ze daar ook aanspreken. Afhankelijk van de vraag 
die er is over uw kind onderzoekt de 
schoolmaatschappelijk werker of de 
jeugdverpleegkundige wat er speelt. Is er iets 
bijzonders aan de hand? Kan er een oplossing bedacht 
worden? 
Het basisschoolteam kan enkele gesprekken voeren, 
geeft informatie en advies en weet welke andere 
mogelijkheden voor ondersteuning er zijn. 
 
Belangrijke data cursusjaar 2020-2021 
Maart 2021: 
19-03: rapport mee 
23-03: online gespreksavond  
25-03: online gespreksavond  
 
April 2021: 
01-04: 12.30uur: Paaslunch - leerlingen 12.30 uur  
             Aansluitend paasviering in eigen                     
             groep van 13.30 uur tot 14.45 uur. 
02-04   t/m 05-04-2021: Goede Vrijdag en Pasen 
20-04   t/m 22-04: Centrale eindtoets groep 8. 
26-04: Koningsspelen  
27-04: Koningsdag, leerlingen vrij. 
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Mei 2021: 
03-05 t/m 14-05: Meivakantie.  
13-05: Hemelvaartsdag (vrij). 
14-05: Dag na Hemelvaart (vrij). 
17-05 en 18-05: Schoolfotograaf. 
17-05 t/m 21-05: Deze week Schoolvoetbaltoernooi. 
24-05: Tweede Pinksterdag (vrij). 
 
Juni 2021: 
01-06 t/m 03-06: Wandel driedaagse (Exalto). 
14-06 t/m 16-06: Schoolkamp groep 8. 
22-06: Bedankavond, afsluitende activiteit. 
23-06: Grote Rekendag  
24-06: Schoolreis. 
29-06: Roostervrije dag, leerlingen vrij. 
 
Juli 2021: 
01-07: Spreekavond. 
02-07: Rapport mee. 
12-07: Afscheidsavond leerlingen groep 8, 19.00 uur. 
15-07: Kennismaking nieuwe groep, 11.15-12.00 uur. 
16-07: 11.00 uur: Start zomervakantie. 
19-07-2021 t/m 27-08-2021: Zomervakantie. 
 
Diverse data en/of activiteiten zijn nog onder 
voorbehoud. 
 
 


