
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Mei  2021, nr. 16 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken. 

 

Agenda 

 

24 mei:  Pinksteren: de school is dicht. 

17 juni:  Studiedag (evaluatie OPP’s): alle leerlingen zijn vrij. 

    

Mededelingen 

 
Pinksteren 

Zondag a.s. is het Pinksteren. 

Bij Pinksteren denken veel Nederlanders aan een extra vrije dag of  

Pinkpop, het driedaagse muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt in het  

Limburgse Landgraaf (al gaat het feest dit jaar niet door vanwege corona). 

Als het mooi weer is, trekken we met z’n allen naar het strand, pretpark of  

camping. Of we ruimen het huis op, doen klusjes of gaan op bezoek bij familie. 

Maar wat vieren we met Pinksteren? 

Het uitstorten van de Heilige Geest vieren we met Pinksteren. De naam is afgeleid van het Griekse woord 

‘pentèkostè’, dat ‘vijftigste’ betekent. Met het pinksterfeest komt er na vijftig dagen een einde aan de Paastijd. 

Pinksteren betekent dus eigenlijk Vijftigste Paasdag. 

De twaalf apostelen en ruim honderd andere volgelingen van Jezus zijn bijeen in Jeruzalem als de Heilige Geest 

neerdaalt. Ze raken in vuur en vlam en vertellen iedereen die het maar horen wil dat God niet boos is, maar van 

mensen houdt. Alle mensen die luisteren horen de boodschap in hun eigen taal. 

Hopelijk mag u allen ook deze Geest in uw leven ontvangen en dat we uit de liefde van deze Geest ons leven mogen 

leiden. 

 

Van de schoolleiding: 

 

We komen  in de laatste periode  van het schooljaar 2020-2021. Een van de drukste perioden van het jaar op de 

meeste scholen. Zo ook bij ons. Er worden nieuwe leerlingen aangemeld, voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 

moeten gedaan worden. De overheid doet er nog een schepje bovenop en heeft in de afgelopen weken het Nationaal 

Programma Onderwijs  (NPO)  gepresenteerd. Een grote subsidieregeling  bedoeld om achterstanden uit de Corona 



periode weg te werken. Daarbij wordt een “menu” aan mogelijkheden gegeven waaruit gekozen kan worden. 

Daarvoor is het nodig om de schoolsituatie te analyseren en te bepalen welke aanpak geschikt is voor de eigen 

school. Aan de ene kant levert het extra werk op in een toch al drukke periode, aan de andere kant kan het geen 

kwaad om nog eens extra kritisch naar onze eigen situatie te kijken.   

In deze fase zijn we nog aan het studeren op de regeling. Zodra we helder hebben wat voor onze school 

goede  mogelijkheden zijn  bespreken we dat met personeel en de medezeggenschapsraad en komt er ook 

berichtgeving via de nieuwsbrief. 

 

In de afgelopen periode zijn we binnen de school een aantal keren geconfronteerd met  besmettingen door Corona. 

Leerkrachten die een besmetting doormaakten en ook leerlingen die positief getest zijn. Ook leerlingen die in hun 

thuissituatie te maken hadden met quarantaine en daardoor niet naar school mochten. Vlak voor Hemelvaartsdag 

werden we geconfronteerd  met een situatie waarbij de kinderen uit een klas op advies van de  GGD thuis in 

quarantaine moesten. Na het weekend  kon bijna de hele klas gelukkig weer op school komen. De zieke leerkrachten 

door Corona zijn gelukkig weer hersteld of goed op weg daar naar toe. Wel blijft een besmetting toch behoorlijk lang 

gevolgen houden en kan 100% herstel nog geruime tijd te duren. 

Dat brengt me direct op de personele zaken. Het is erg moeilijk om de afwezigheid van personeel op te vangen. We 

doen met elkaar ons  best om de roosters rond te krijgen, maar het lukt echt niet altijd. In die gevallen moeten we een 

klas een of twee dagen thuis houden. Uiteraard laten we dat aan u weten. We zijn volop aan het proberen nieuwe 

collega’s aan te trekken. Mocht er in uw omgeving iemand zijn met de bevoegdheid onderwijsassistent, of leerkracht 

die belangstelling heeft voor werk in het speciaal onderwijs, laat deze mensen dan zo snel mogelijk contact opnemen 

met de school. 

 

Dan nog even over zelftesten: 

Gepast gebruik van zelftesten is belangrijk 
De zelftest is niet bedoeld voor:   

 leerlingen en personeelsleden die klachten hebben; 

 in quarantaine zijn omdat ze contact hebben gehad met een besmettelijke persoon;  

 uit het buitenland komen (oranje of rood risicogebied); 

 

Bij klachten kunt u contact opnemen voor een afspraak in een GGD teststraat. Dit geldt ook voor kinderen. 
 

Een fijn Pinksterweekend gewenst 

 

Ad van Dijk                                                     

 

Schoolfruit. 

De laatste leverweek van het EU- Schoolfruit- en  groenteprogramma is week 22 ( 31 mei t/m 4juni)  

We hebben dan 20 weken mogen genieten van allerlei soorten fruit en groenten. We hebben echt diverse fruit en 

groenten geproefd. Om wat voorbeelden te noemen: watermeloen, ananas, peer, rettich, bleekselderij, pruim, appel 

en sinaasappel.  

 

Verkeer 

Verzoek van ouders om bij het halen en brengen van de leerlingen met de auto, zacht weg te rijden om gevaarlijke 

situaties te vermijden. 

 



Nieuwe schoolbus 

Deze en volgende week wordt er een nieuwsbericht in de plaatselijke media gezet over de ontvangst van onze nieuwe 

schoolbus. Er zijn veel bedrijven uit de regio die hebben bijgedragen aan de sponsoring van de schoolbus. Deze 

bedrijven staan met hun logo op de bus. We hebben alle bedrijven hartelijk bedankt voor hun sponsoring met deze 

mooie foto. Leerling Deacon van De Arend en leerling David van De Wingerd staan op deze foto met juf Gerlanda van 

de administratie. Er komt volgende week een artikel in de Huis-aan-huis krant Nunspeet. Op de website: 

www.rtvnunspeet.nl en TV Nunspeet kunt u het nieuwsbericht nu al lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip voor thuis: Kids Timer op je telefoon.   

Misschien  is deze App handig voor thuis en of voor onderweg. 

Te downloaden in de Play Store. Via instellingen zijn eigen voorkeuren aan te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtvnunspeet.nl/


Beste lezer,  
 
Onder het mom ‘IEDEREEN kan zeilen’ organiseert de Watersportvereniging Zeewolde op 29 mei een Open Dag. 
Deze Open Dag is speciaal gericht op jeugd en volwassenen met een beperking. Ook jullie leerlingen zijn van harte 
welkom. Inmiddels heeft de Watersportvereniging deelnemers uit de wijde regio. 
 
In de bijlage de aankondiging. Eventueel mag er voor de verspreiding ook gebruik gemaakt worden van de 
onderstaande filmpjes of de bijgesloten foto. Volgens ons spreken ze voor zich! 

https://youtu.be/lPbRcBrwLbE 

https://youtu.be/gJA34faDDmI 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgroep 'IEDEREEN kan 
zeilen!’. Contactpersoon: Wilma van den Broek, email: hansa@wvzeewolde.nl, telefoon 06-
50460904. 

We zijn erg benieuwd naar de interesse! 
 
Met vriendelijke groet, namens de Watersportvereniging Zeewolde, 
Sybrigje Westerhof 
 
Buurtsportcoach Aangepast Sporten Zeewolde | Coördinator Grenzeloos Bewegen Zeewolde 
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