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Hallo, harde thuiswerkers!
We zullen nog wat langer thuis
moeten blijven werken, maar wat
gebeurt dat op geweldige wijze! Van
elke groep komen er enthousiaste
reacties binnen. Juf Janny (groep
1/2) kreeg van heel veel kinderen
een foto toegestuurd van thuis. “Er
wordt hard gewerkt en lekker gespeeld. TOP! Het lijkt net school…”
Juf Esther (groep 3) maakte regelmatig filmpjes voor haar klas, vandaag was er een voor de jarige
meester Stefan (gefeliciteerd!). Juf
Annelies en juf Claudia (groep 4)
gaven vrijdagmorgen hun spellingles
via ‘Zoom’ (zie foto). En dat ging
heel goed! Voor de jarigen werd er
speciaal gezongen. Juf Claudia en juf
Gerrie (groep 5/6) vroegen bij een
taalopdracht aan de kinderen of zij
hun een mail wilden schrijven. Dat
gebeurde op prachtige wijze! Juf
Angela en juf Ellen (groep 7/8)
gingen met de kinderen een ‘zonnebloemchallenge’ aan. “Wat was ik blij
met de eerste miniblaadjes in mijn
potje, totdat… ik de plantjes van Damian en Nadia zag. Ik loop nu al 2
cm achter”, aldus juf Angela. Veel
kinderen uit groep 7/8 hielpen hun

ouders naar aanleiding van de ‘tip
van de dag’ in het huishouden, vult
juf Ellen aan. “En die waren er maar
wat blij mee.” Juf Rinske en haar
groep (groep CH-A) grijpen elke
‘hangout’-meetafspraak aan voor een
gezellig momentje voor allemaal.
“We hebben een knopje ontdekt
waardoor we elkaar allemaal kunnen
zien. Wat kijk ik altijd uit naar het
moment jullie weer even te zien”,
zegt juf Rinske. Juf Suzanna (groep
CH-B) ten slotte kreeg van heel veel
kinderen een foto van een opgeruimde
kamer
toegestuurd.
De
schoolinspecteur en het Ministerie
van Schone Zaken hadden daarom
gevraagd, nu alle kinderen thuis
werkten. Moet er wel bij gezegd
worden dat de oproep twee dagen
geleden werd gestuurd. En toen was
het… 1 april.
Kortom, iedereen is goed bezig! Hopelijk zien we elkaar na de meivakantie echt allemaal weer… op
school!

Het gaat beter met Micha!
Met Micha uit groep 7 gaat het gelukkig een heel stuk beter, hij mocht
woensdagavond 1 april zelfs al thuis

komen! Het eten gaat goed, hij kan
zelf de trap inmiddels op en af lopen.
Op een scan was te zien dat er geen
nieuw bloed in zijn hersenen terecht
was gekomen. Het bloed dat er in
zijn hersenkamers zat, zal door het
lichaam worden opgenomen. Het
heeft verder momenteel geen zin Micha langer in het ziekenhuis te houden. Wel krijgt hij nog vier keer per
dag pijnstilling, maar zijn hoofdpijn is
al stukken minder geworden. Ook
begint Micha weer dingen te onthouden, wat erg hoopvol is. De familie is erg blij met de vele kaarten die
Micha heeft gehad. “Dat vindt hij erg
leuk.” Ook is zijn familie dankbaar
voor het verdere medeleven en de
vele gebeden. “Daar zijn er al heel
wat van verhoord”, aldus de ouders.
“We hopen op volledig herstel en dat
hij en ook wij het allemaal een plekje
kunnen geven.”
De komende weken zal Micha verder
moeten herstellen, hij is er nog niet!
Hij mocht, zoals gezegd, al veel
kaarten ontvangen. Blijf doorgaan
met sturen!

Vertelrooster Kind op Maandag
Ook komende week zijn de Bijbelverhalen actueler dan ooit. ‘Schud
me wakker’ is het thema van week
15 (maandag 6 tot en met donderdag 9 april). Als er iets verschrikkelijks gebeurt, zou je willen dat er
iemand is die je wakker maakt. Dat
het allemaal niet echt zou zijn. Maar
de vriend(inn)en van Jezus zitten in
een nachtmerrie die de werkelijkheid
is. Hier kan niemand je uit wakker
maken; of toch wel? Met Pasen vieren we het wonder dat God Jezus

wakker roept uit de dood. De verhalen komen uit Matteüs 27 en 28.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… donderdag 9 april 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 8 april.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

