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Pasen 

 

 

Paasgedicht 

Een glimlach is een brug 
Die mensen verbindt 

Zodat verdriet gedeeld wordt 

Zodat geluk gedeeld wordt 

Zodat mensen zich thuis voelen  

Bij elkaar en bij u. 

 

Een knipoog is een boodschap  

die mensen verbindt 

Zodat mensen elkaar troosten 

Zodat mensen elkaar moed inspreken 

Zodat mensen weten,  

Dat ze niet alleen zijn. 

 

Een lied brengt de lucht  

In beweging tussen mensen 

En verbindt hen 

Met klanken en woorden 

En voor je het weet 

Worden mensen warm van binnen. 

 

Andere jaren volgden we met de methode Trefwoord het verhaal van Jezus, Palmpasen en sloten 

we dat op de donderdag af met een paasviering. Vaak met of een paasontbijt of een paaslunch. Dit 

jaar niets van dit alles.  Maar zelfs dit jaar is het a.s. zondag Pasen!   

Vandaag op Witte Donderdag (9 april) zal er om 09.30 uur een PO viering viering online live 

worden aangeboden via start.verus.nl. Na de live uitzendingen is de viering direct als video online 

beschikbaar en kunt u deze met uw kinderen bekijken. 
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Voor de oudere kinderen is er vanavond natuurlijk The Passion op televisie. Het begint om 20.30 

uur. Het thema is: Geef mij nu je angst. 

Wij wensen u goede paasdagen! 

 

Digitale luizencontrole 
1 april grappen zijn eigenlijk alleen leuk wanneer je in een groep bent. Maar ik hoop dat u thuis 

ook hartelijk heeft kunnen lachen om deze grap! 

 

De schoolsluiting 
Het enige wat we zeker weten is dat de school tot 28 april dicht zal zijn. Mogen we na de 

meivakantie weer naar school? Wij als leerkrachten hopen dat van harte! Maar welke regels zullen 

er dan gelden? Dat het leven niet zomaar ineens “normaal’ zal zijn weten we eigenlijk al zeker. 

 

We krijgen van ouders verschillende signalen. Sommigen hebben een ritme gevonden om het 

schoolwerk en het werk voor de werkgever te doen. Anderen ervaren het steeds meer als een (te) 

grote belasting. Heeft u het gevoel dat het u te veel wordt, neemt u dan contact op met de 

leerkracht van uw kind(eren). Samen komen we vast tot een oplossing.  

 

Kinderopvang Babino neemt contact op met de ouders van hun opvang, bso kinderen om de nood 

te inventariseren en evt. hulp te bieden. 

 

Afgelopen dinsdag heeft u een bloemetje gekregen van Meer Primair als blijk van waardering voor 

uw inzet voor het thuiswerk. We hopen dat u het vol blijft houden, nog twee weken tot de 

meivakantie! 

 

Consequenties voor de rest van het schooljaar.  

Het is lastig om te voorspellen wat wel en niet zal kunnen de komende tijd. Maar er zijn een aantal 

dingen duidelijk: 

De koningsspelen gaan niet door.  

Het schoolreisje zal niet door kunnen gaan. We verzetten deze naar het begin van het volgend 

schooljaar als dat mogelijk is.  

Voor groep 6,7,8 kan het kamp niet doorgaan. Voor groep 8 is dit erg jammer. Gelukkig zijn jullie 

als leerling van groep 5, 6 en 7 al meerdere keren mee geweest.  

Ook de musical van groep 6,7,8 zal niet door kunnen gaan. Het instuderen van een musical kost 

erg veel tijd en is niet mogelijk binnen de richtlijnen voor de 1,5m afstand die waarschijnlijk ook na 

1 juni nog zullen gelden.  

Wanneer de leerlingen weer terug zijn op school willen we vooral de tijd besteden aan het goed 

voorbereiden van jullie op het volgende leerjaar of op het voortgezet onderwijs. We willen dat 

jullie daar een goede start kunnen maken. 

 

Voor groep 8 zijn we bezig met de voorbereidingen van een onvergetelijk leuke afsluiting van het 

schooljaar! 



   
 

   
 

 

Schoolapp 
U heeft waarschijnlijk bericht ontvangen dat de schoolapp die wij momenteel gebruiken per 13 

april uit de lucht gaat. 

Wij wisten dat er rondom de meivakantie een update aan zat te komen , maar wilden hiermee 

even wachten deze uit te rollen. 

Het is namelijk gebleken dat de nieuwe update veel minder mooi is en nog meer voor storingen 

zorgt. Deze informatie verkregen wij van enkele andere Meer Primair scholen. 

We gaan de komende maanden kijken om eventueel over te stappen naar een andere schoolapp 

genaamd Parro. Deze biedt ook meerdere functionaliteiten een activiteiten-en een 

rapportengesprekken module. We gaan dus niet door met de huidige schoolapp. U kunt hem na 

13 april niet meer gebruiken en u kunt hem dus verwijderen van uw telefoon. 

Het overstappen naar de nieuwe Parro app is op  korte termijn even geen prioriteit, omdat wij nu 

het afstandsonderwijs zo goed mogelijk willen vormgeven en u ons ook kunt bereiken via Teams. 

Wij houden u op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

Niels Boersma 

 

Protocol gedrag 
U kent vast de afspraken rondom het gedrag die in alle klassen hangen. Dit zijn 10 regels waar we 

ons aan houden om het prettig te houden onderling maar ook om goed les te kunnen geven. 
Want ten slotte zijn we een school en willen wij graag uw kinderen zo goed mogelijk onderwijs 

geven! 

Om een duidelijke lijn te trekken in alle afspraken en ons handelen als leerkrachten meer op elkaar 

af te stemmen hebben we de regels en afspraken vastgelegd in ons protocol gedrag. Dit protocol 

start bij de gewone manier van met elkaar omgaan maar beschrijft ook het handelen wanneer een 

kind de grenzen van de school overschrijdt. De rol van leerkrachten, IBer, directie en ouders is 

hierin beschreven. In de MR, medezeggenschapsraad is het protocol behandeld en zowel de 

oudergeleding als de personeelsgeleding heeft hiermee ingestemd. 

Het is toegevoegd aan deze mail.  

Leest u dit goed door en mocht u vragen hebben, stel die dan aan een van de leerkrachten of de 

directie. Wilt u ook met uw kinderen spreken over de afspraken op school, het is belangrijk dat zij 

weten dat ouders en school samen werken aan een goed klimaat op school zodat er goed 

lesgegeven kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Integraal
	kindcentrum
	De Lente

