
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma 19 februari:   Kleuters ’s middags vrij 

vr 23 februari:   Meesters- en juffendag  

ma 26 februari t/m vr 2 maart:  Voorjaarsvakantie  

ma 5 maart:     Studiedag; alle kinderen vrij 

di 6 maart:    20.00: Medezeggenschapsraad 

ma 12 maart:    20.00: Ouderraad 

wo 21 maart:    Groep 7 Boomfeestdag 

vr 23 maart:    Groepen 7 en 8 Voetbaltoernooi 

do 29 maart:    Paasviering 

vr 30 maart t/m ma 2 april:  Paasweekend 

   

 

 

Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Veel en 

weinig. Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen. 

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Morgen zien we wel weer! (Matteüs 6, 25-34); Joël wil gelukkig 

worden (Lucas 18, 18-27). 

Groepen 5 en 6: Alles verkopen wat je hebt? (Lucas 18, 18-30); Een verhaal over 

vogels en bloemen (Lucas 12, 6-7 en Lucas 22-34). 

Groepen 7 en 8:Niks in de weg (Lucas 18, 18-30); Zorgen (Lucas 12, 6–7 en Lucas 22-

34). 
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Meesters- en juffendag 



 

Sommige ouders konden op de website de toelichting bij het digitaal 

rapport niet vinden. U kunt het vinden bij de link Ouderportaal. 

 

 

Beide data staan al genoemd in de jaarflyer, maar het lijkt me goed om u er even 

aan te herinneren: 

 

Maandag 19 februari a.s.: 

Studiemiddag voor de leerkrachten van de groepen 1/2, dus de kleuters zijn 

die dag na 12.00 uur vrij. 

 

 

Maandag 5 maart a.s.: 

Studiedag voor alle leerkrachten, dus alle kinderen zijn de hele dag vrij. 

Dit betekent dat de kinderen een extra lange voorjaarsvakantie 

hebben. 

 

 

 

 

 

 

Gisteren begon de periode die we de veertigdagentijd noemen, oftewel de 40 dagen op weg naar Pasen, ook 

wel Vastentijd genoemd. In die periode houden we ook altijd een vastenactie voor een bepaald doel in de 

derde wereld.  

 

Ditmaal sluiten we aan bij de Baarnse stichting ‘Kamaria naar school’. 

Initiatiefneemster van deze stichting is 

Judith Roeleveld. De stichting zorgt 

ervoor dat tienermeisjes in Kenia 

voortgezet onderwijs kunnen volgen. 

In Kenia leeft 42% van de bevolking 

onder de armoedegrens. Het 

basisonderwijs is gratis, maar wil je verder leren dan betaal je het 

schoolgeld zelf. Dit is de reden dat met name meisjes niet naar de 

middelbare school gaan, met alle gevolgen van dien. Door tienermeisjes 

naar school te laten gaan, wordt vroegtijdige uithuwelijking en uitbuiting 

voorkomen. En bovendien staan deze meisjes in de toekomst steviger in 

hun schoenen. Het eerste meisje dat op deze manier geholpen kon worden 

was Grace, ook wel Kamaria genoemd. Het tweede meisje was Margaret 

en nu wordt er inmiddels gespaard voor Hannah Sancho (zie foto). 

 

Hoe meer geld er opgehaald kan worden, des te meer meisjes naar school 

kunnen gaan. 

We hopen dat u met uw gezin de komende weken aan deze actie wil 

meewerken. Na de voorjaarsvakantie, op dinsdag 6 maart, krijgen de kinderen een spaardoosje mee naar 

huis. Judith Roeleveld heeft beloofd dat ze in maart naar school komt om de kinderen te vertellen over dit 

project. 

 

Met vriendelijke groet 

en alvast een heel goed weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

Veertigdagentijd / Vastenactie 

Studiedagen 

Toelichting bij rapport 


