
  
 

 

 

 

Samen   veilig   talent   ontwikkelen   met   plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben 
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van liefde. Blinde liefde, 
de mantel der liefde, liefde zonder grenzen.  
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn 
leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus 
verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en 

begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas (Johannes 20). 
Week 15 t/m 17 (12 april t/m 30 april): Sterken 
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop geven. Het positieve naar 
boven halen. 
Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring). 

 

Goede Paasdagen samen!  
Om toch het samen gevoel te behouden, heeft de OR voor alle gezinnen een zakje 

paaseitjes meegegeven. Wij wensen u en jullie allemaal goede Paasdagen toe . 

Bij Pasen mogen we denken aan het nieuwe begin. Laten we daar samen naar 

toe leven. Een nieuw begin waarbij we hopelijk elkaar gauw weer echt mogen 

ontmoeten, om zo samen weer één school te zijn met kinderen, ouders en 

teamleden! Ik kan niet wachten!! Tot die tijd fijne paasdagen samen met uw 

kinderen en onze leerlingen!  
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Nummer 14 

01-04 t/m 15-04-‘21 

De ZendMASter 

05-04 Jolien     gr.6    12-04 Sam  gr.1/2C 
11-04 Olivia    gr.1/2C   12-04 Koen  gr.1/2C 
11-04 Isabella   gr.8    13-04 Robin      gr.5A 
11-04 Valerio     gr.3    13-04 Reijmer gr.1/2A 
 

01 april Paasviering in de groepen 
  Rapporten gaan mee  
2-5 april Paasweekend    
6-9 april Rapportgesprekken 
7 april   Meesters & juffendag 
13 april Nationale Buitenlesdag 
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Rapporten en gesprekken: Vandaag gaan de rapporten mee naar huis! Zoals ook eerder 
vermeld, maar voor de duidelijkheid nogmaals: het rapport is een weergave van de 
prestaties van uw kind in een heel bijzondere tijd, met thuiswerken etc. Dit blijft natuurlijk 
een vast gegeven voor deze periode! In de week van 6 tot en met 9 april zullen wij weer de 
rapportgesprekken houden, vanaf vandaag kunt u zich inschrijven voor deze gesprekken. Via 
Socialschools bent u hiervoor inmiddels uitgenodigd. Bij deze gesprekken zullen de leerlingen 
van de groepen vijf tot en met acht ook aanwezig mogen zijn, om samen doelen voor de 
komende periode te bespreken. De gesprekken van groep 8 zijn facultatief omdat deze 
groep ook net schoolkeuzegesprekken heeft gehad. De gesprekken zullen gezien de huidige 
situatie digitaal gehouden moeten worden.  
 
 
Paasviering; 
Donderdag 1 april vieren we het paasfeest! Dit jaar kan er geen paasontbijt plaatsvinden in 
de groepen vanwege corona. We geven deze dag dan ook een andere 
invulling. In alle groepen zal een viering gehouden worden. Samen in de 
eigen groep beleven we dit moment met elkaar en gaan we creatief aan de 
slag met als centraal thema" Liefde".  Ondanks dat er geen ontbijt of lunch 
gehouden kan worden heeft onze OR wel weer een ander mooi alternatief 
voor de kinderen bedacht, bedankt ouders!  
 
 
Fijn om weer samen op school te zijn! 
Om ons heen horen we dat er toch regelmatig groepen en soms hele CKC-scholen thuis 
moeten werken, doordat er Corona geconstateerd wordt in één of meerdere groepen. Beleidt 
vanuit de overheid is dan dat een groep (of bij grotere verspreiding zelfs de school) thuis 
moet blijven. Ondanks de zorgvuldige manier van met elkaar omgaan, blijkt dit nog niet 
altijd afdoende om het virus buiten de (huis- of school-)deur te houden. De beslisboom is 
het uitgangspunt voor het wel of niet naar school gaan van kinderen met klachten. We zien 
gelukkig dat ouders deze richtlijnen goed volgen!  
Alle regels blijven momenteel op school dus ook nog van kracht. De afspraak dat er 
momenteel geen ouders op het schoolterrein mogen komen geldt ook voor de BSO. Wilt u bij 
het hek aanbellen of opbellen? Alvast bedankt. 
Mocht u in het weekend uitslag krijgen van een positieve coronatest wilt u dit mailen naar 
mensoalting@ckcdrenthe.nl, deze mail wordt dagelijks gelezen. 
 

 
Wat als…..  
Mocht het virus toch onverhoopt de school binnenkomen, zullen we in overleg met bestuur 
en de GGD bespreken wat dit betekent voor de groep of de school. Bij een positieve uitslag 
moeten we er rekening mee houden dat kinderen meteen thuis moeten blijven; via 
Socialschools en de ouderapp zullen we dit zoveel én zo snel mogelijk met ouders 
communiceren. (Er is dan ook geen noodopvang!). Wordt zo’n drastisch besluit tijdens 
schooltijd gemaakt, dan zullen kinderen z.s.m. naar huis moeten. Natuurlijk zorgen we er 
dan voor dat er geen kinderen tussen wal en schip raken. Het thuisonderwijs proberen we 
dan zo snel als dat praktisch mogelijk is, weer op te starten. Hopelijk blijven dit scenario’s 
die we niet hoeven toepassen!  
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Meesters & juffendag thema: “behang je wang!” 
Op woensdag 7 april houden wij onze meesters en juffendag! Natuurlijk hadden we deze 
graag met alle kinderen samen gevierd.. Maar helaas kan en mag dat nog niet, vandaar dat 
het in de eigen groepen gevierd gaat worden. Natuurlijk mag verkleed komen, graag zelfs! 
Het thema is “Behang je wang” dus zoek iets leuks grappigs om op je wang te 
plakken/tekenen/schminken o.i.d.! 
 
 
Het nieuwe schoolbelgeluid van de MAS! 
We hebben veel suggesties mogen ontvangen met betrekking tot het 
nieuwe schoolbelgeluid! Dankzij de nieuwe digitale schoolbel zouden we 
zelf een nieuw geluid kunnen maken en/of kiezen. Van “MAS MAS MAS 
allemaal naar de klas!” tot zelf gemaakte dierengeluiden, mooi pianospel 
of het mooie Louis Armstrong nummer “What a wonderfull world!” 
Vanmiddag hebben de leerlingen in de klas het winnende geluid gehoord …  
Allemaal heel erg bedankt voor het meedenken.. Het was inderdaad op 1 april! 
 
 
Oudercommissie Peuteropvang en BSO: 29 maart hebben wij een 
voorlichtingsbijeenkomst gehad over de op te starten Oudercommissie, en binnenkort gaat 
deze commissie in actie komen. Als u vragen hierover heeft óf wilt meedenken, meldt u 
graag aan via mensoalting@ckcdrenthe.nl.  
 
 
Groep 1/2: 
Vanaf volgende week starten we met thema Lente. Omdat er veel dagen uitvallen volgende 
week, starten we deze week alvast met het spel van Onderbouwd. De kinderen leren het 
ritme in woorden kennen door klankgroepen samen te voegen tot een woord en een woord 
in klankgroepen te verdelen. Verder gaan de kinderen vormen ontdekken, herkennen en 
benoemen. Arie de Letterkanarie komt op bezoek om ons de letter K van kip te leren. Als 
Arie is langs geweest, mogen de kinderen dingen met de K meenemen voor op de 
letterkast.  
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Vanuit de BSO.  
Wat vinden we het fijn dat het lente is en genieten deze week van het mooie weer. Deze 
week staat in het teken van Pasen en we sluiten aan bij school met het thema liefde. 
Na het Paasweekend beginnen we met het thema Erop Uit. Deze wordt in een aparte bijlage 
verstuurd. Met dit thema zullen we tot en met de meivakantie een invulling geven aan de 
middagen en de meivakantie. De middagen na schooltijd, zullen vooral voorbereidingen zijn 
voor de activiteiten in de meivakantie. Het thema is er vooral op gericht dat we lekker buiten 
zijn. 
We zijn alvast samen met school begonnen om zaadjes op te kweken. Nu staan ze nog 

binnen, maar zodra ze groot genoeg zijn, dan gaan we ze in de moestuin planten.                                                                                                      

We wensen iedereen een fijn en liefdevol Paasweekend. 
 
Van alle BSO-medewerksters. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 


