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           Nieuwsbrief 

          30 maart 2023 
 

 
 

 

 

Trefwoord thema: Licht en donker 

Licht kun je ervaren; het maakt vrolijk, geeft energie en maakt gezond. Licht kun je doorgeven door 

anderen te helpen, er te zijn voor wie je nodig heeft. Een woord of klein gebaar is soms genoeg. 

Met Pasen vertellen we het verhaal over Jezus die de kruisdood sterft, maar die door het donker van 

pijn, verraad en dood heen overwon en een blijvend Licht is gebleven voor de mensen. 

 

 
Regel van de week 

Volgende week besteden we extra aandacht aan: 

 

We spelen het spel zoals we hebben afgesproken 
 

 
 

 
Pasen 

Op donderdag 6 april vieren we Pasen met alle kinderen in 
de centrale hal vanaf 11.00 uur.  

Elke groep heeft daarbij een eigen inbreng. Aansluitend 

gaan we samen lunchen met de verrassingsbordjes die de 
kinderen voor elkaar maken.  

Ieder jaar is dat een mooi gebaar: je maakt/koopt iets 
lekkers voor een ander. 

 
 

De Grote Rekendag 
 

Woensdag was de grote Rekendag voor alle 

groepen. 
Van groep 1 t/m groep 8 werd er op school 

gerekend. De groepen 1 en 2 hebben 
knuffels meegenomen, er werden hokken 

voor gebouwd. Zo werd er een eerste stap 
gezet naar het maken van een plattegrond.  

 
 

Ook bij de andere groepen stond de Rekendag in het teken van 

“Bouwen”. Kubushuisjes werden gebouwd, trappen gemaakt en 
er was een circuit met allerlei met verschillende bouw- en 

rekenopdrachten. 
Groep 6 maakte hun droomhuis op schaal en merkten dat dit 

nog best lastig was; een bed werd soms in verhouding veel te 
groot.  

Veel kinderen werkten in tweetallen en enkele kinderen waren 
heerlijk in hun eentje bezig. De kinderen hebben goed 

samengewerkt en hebben samen heel veel fantasie.  
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Theoretisch Verkeersexamen 
Afgelopen maandag was het theoretisch verkeersexamen 

voor de groepen 7 en 8. Helaas heeft niet iedereen het 
examen gehaald. De kinderen die hem niet gehaald 

hebben hadden één foutje teveel gemaakt. Ze waren er 
dus bijna. A.s. maandag is het herexamen.  

Via examen.vvn.nl/oefenen kunnen de kinderen nog even 
goed oefenen. 

Voor de kinderen die hem in één keer gehaald hebben; 

Knap gedaan! Gefeliciteerd. 
 

 
 

Agenda  
• 30 – 31 maart – Studiereis naar Londen voor de nieuwste ICT ontwikkelingen in het onderwijs  

door juf Lianne en juf Johanna 
• 6 april – Paasviering op school met een paaslunch 

• 7 april – Goede Vrijdag = vrije dag 

• 9 en 10 april – Eerste en tweede Paasdag 
• 14 april - Voorstelling “Vrij” 

• 17 april – Groep 1 en 2: Op pad door Prentenboekland  
• 19 april – Eindtoets groep 8 

• 20 april – Oefendag groep 7 “4 mei-herdenking” op Kamp Westerbork 
• 21 april – Koningsspelen met het Koningsontbijt 

• 22 april – 8 mei – Meivakantie 
• 4 mei  -  Groep 7 naar de “4 mei-Herdenking” op kamp Westerbork 

• 8 t/m 11 mei – Avondsvierdaagse 

 
  

Ingekomen: 
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Dorpsfeest “Vrij”  

Het Dorpsfeest Westerbork nadert snel. In het kader daarvan wordt de voorstelling ‘Vrij’ op 14 april in de 

Groene Borg opgevoerd. 

Ook is er een fotopuzzeltocht voor de leerlingen van de beide scholen. Vanaf 8 april tot 15 april (12.00 uur) 
kunnen de leerlingen hieraan mee doen. Er zijn prachtige prijzen mee te winnen. Hiervoor is een bijlage 
met informatie.  
Als je mee wilt doen kun je vanaf 8 april het deelnameformulier op school krijgen.  
Ook voor de volwassenen / ouders is er een fotopuzzeltocht. Het deelnameformulier hiervoor wordt 
opgenomen in een speciale bijlage ‘Dorpsfeest Westerbork’ van de Veldenkrant. Deze bijlage wordt huis-
aan-huis in Westerbork bezorgd. Ook bij deze puzzeltocht zijn prachtige prijzen te winnen. 
De trekking van de prijzen van beide fotopuzzeltochten is op zondagmiddag 16 april vanaf 15.00 uur in de 
feesttent op het Evenemententerrein. Iedereen is daar welkom. Er is muziek en gezelligheid. 
  
Met dank voor jullie medewerking en met een vriendelijke groet, 
St. ‘Westerbork: Dorp van de Vrijheid’. 
 

Avond-4-daagse 8 t/m 11 mei: 
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