
Aanmelding leerlingen... 
In de achterliggende weken hebben we 
een heleboel nieuwe leerlingen ingeschre-
ven. We gaan nu nadenken over de 
groepsindeling voor komend cursusjaar. 
Als u dus nog een peuter thuis heeft, 
graag nog even aanmelden. BVD! Weet u 
nog een jong gezinnetje in uw omgeving, 
wilt u dan even tippen? BVD! 
 

Condoleance… 
Met ontroering hebben wij kennisgenomen 
van het overlijden van onze oud-leerling 
Leonard van Tuijl in de leeftijd van slechts 
18 jaar. Leonard is de broer van Thomas 
uit groep 6 en de zoon van ons oud-
bestuurslid. De gevreesde ziekte was de 
oorzaak van zijn heengaan. Afgelopen vrij-
dag vond de begrafenis plaats. We waren 
getuige van deze indrukwekkende middag. 
Wie zou niet wenen… Nu alles achter de 
rug is, wordt het stil en moet het gemis 
ingeleefd gaan worden. Een eenzaam pad 
wordt nu betreden. Mensen zijn moeilijke 
vertroosters. Bij de Heere is zalf en balsem 
en ook wijn, zelfs voor deze wond in het 
moederhart, in het vaderhart. Voor een 
broer(tje) en een zus(je). Psalm 145 vers 6: 
‘Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht; 
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, Zich naar 
Gods troon met zijn gebeên blijft wenden.’  
 

Ouderavond MR… 
Vanavond organiseert de Medezeggen-
schapsraad een ouderavond. Mevrouw 
Hanneke Poot zal de avond leiden. Het 
thema is ‘de verschillen tussen een jongen 
en een meisje’. We starten om 19:30 uur 
en we denken dat dit echt de moeite 
waard wordt. Tot vanavond! 
 

Project Kunstenaars… 
Over een paar weken hebben we een week 
die helemaal in het licht van een kunste-
naar staat. Elke groep koos een andere 
schilder. Daarover gaan we van D.V. 16 
maart tot 23 maart intensief en heel crea-
tief aan de slag. We gaan de hele school 
op z’n kop gooien voor de kijkavond op 
donderdagavond 23 maart van 18:30 uur 
tot 20:30 uur. Wilt u hiervoor in uw agen-
da een gaatje maken? U zal er uw kind-
(eren) en uzelf mee plezieren. En nodig 
opa en oma en de ooms en tantes en an-
dere kennissen gerust uit om ook even in 
de school te kijken. Allemaal welkom! 
 

Burgerschapskunde... 
Groep 8 gaat meedoen aan het educatieve 
programma Democracity. Daarvoor gaan 
we donderdag naar het gemeentehuis. 

Leerlingen bouwen samen aan hun eigen 
stad: gaan ze voor bedrijven of juist veel 
groen? Liever een groot ziekenhuis of toch 
een middelbare school? Het budget is be-
perkt dus helaas kan niet alles een plaats 
krijgen in de stad. Tijd dus om samen keuzes 
te maken. Om het eens te worden over die 
keuzes richten de leerlingen verschillende 
politieke partijen op, schrijven ze korte par-
tijprogramma’s en gaan ze met elkaar in de-
bat. Uiteindelijk wordt er gestemd en kan de 
stad afgebouwd worden. Na het spel kunnen 
de leerlingen vragen stellen aan de burge-
meester, een wethouder of enkele raadsle-
den. De leerlingen horen dan hoe het eraan 
toegaat in de echte gemeenteraad. Ook kun-
nen zij vragen stellen over actuele onderwer-
pen in de eigen gemeente. Democracity 
wordt gespeeld in de raadzaal met behulp 
van een speelkleed en blokken met voorzie-
ningen. Groep 8 mag plaatsnemen op de 
raadzetels achter de microfoons! In twee uur 
tijd ervaren de leerlingen dat overleg, argu-
mentatie, meerderheid en consensus nodig 
zijn in een democratische samenleving. Zo 
maken zij op een laagdrempelige en speelse 
manier kennis met de gemeentepolitiek en 
democratische besluitvorming. En dan nog iets 
anders over groep 8: voor de vakantie werd het jeugd 
EHBO-examen afgenomen, iedereen is geslaagd! 
 

Juf Bouman… 
Ze is, samen met haar man, in blijde ver-
wachting. Haar verlof gaat ongeveer twee 
weken voor de zomervakantie in. Ze kan dus 
gelukkig het jaar nagenoeg afmaken. We 
wensen de juf een lief, gezond baby'tje toe. 
 

Biddag… 
Volgende week woensdag 8 maart is de 
school gesloten vanwege de landelijke biddag 
voor gewas en arbeid. Dat het land zijn 
vruchten weer mag geven zodat wij te eten 
hebben en de boeren hun inkomsten krijgen. 
 

Sociaal emotioneel… 
Dat zijn we allemaal, in meer of mindere ma-
te. Daarover krijgen de leerlingen ook elke 
dag les. Sociaal emotionele ontwikkeling is 
van groot belang voor o.a. het welbevinden, 
contacten maken, weerbaar zijn, invoelend 
met een ander, wenselijk gedrag etc… Dat 
valt ook weer onder goed burgerschap. Mor-
genmiddag krijgen we als team een presen-
tatie over de zogenaamde ‘Kanjer’ methode. 
Misschien willen we volgend jaar overstap-
pen. Op zich is er niks mis met onze huidige 
SOEMO-methode, maar eens over het hekje 
kijken, kan best zinvol zijn. 
 

Vriendelijke groeten, M.TH.J. Roest 
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