
 

 
Nieuwsbrief 09 - 08 maart 

 

Algemeen 

Woensdag 14 maart leggen de leerkrachten het werk voor de derde keer op rij neer.               

Ondanks investeringen in het onderwijs die naar voren zijn getrokken blijft de nood hoog              

en is actievoeren helaas de enige mogelijkheid om druk uit te oefenen. 

Natuurlijk zijn wij blij met de toezeggingen van het kabinet. Echter is er nog niets gedaan                

om het beroep aantrekkelijker te maken. Wij steven af op een gigantisch tekort aan              

leerkrachten dat ook onze school kan treffen. Gelukkig hebben wij tot nu toe oplossingen              

kunnen vinden, zo zou juf Trijnie rond de meivakantie met pensioen gaan. Gelukkig is zij               

bereid om het schooljaar bij ons af te ronden. Daar zij wij heel blij mee, temeer omdat                 

wij van enkele scholen uit de omgeving horen zat zij te kampen hebben met groepen               

waarvoor geen enkele leerkracht te vinden is. Dat stelt ons voor een mooie uitdaging              

voor komend schooljaar. 

Kent u iemand in uw netwerk die op onze school of een andere school van stichting Delta                 

zou willen werken? Wij houden ons aanbevolen. 

 

Mededelingen 

- Maandag 12 maart worden de jaarlijkse tennisclinics aangeboden voor de groepen           

4 t/m 8. Meer info ontvangt u via Social Schools. 

- Woensdag 14 maart staken wij. Alle kinderen zijn dan vrij. 

- Donderdag 29 april vieren wij het paasfeest op school. Goede Vrijdag (30 maart)             

en Tweede Paasdag (2 april) zijn alle kinderen vrij. 

- De feestdag aan het einde van het schooljaar is verplaatst van de donderdag naar              

woensdag 11 juli. Tijdens deze dag nemen de kinderen afscheid van juf Trijnie. 

 

Trefwoord 

Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en weinig  

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

■ Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling 

(Lucas 18); Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).  

 

Week 12 t/m 14 (19 maart t/m 6 april): Donker en licht  

■ Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als                

overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.  

■ Bijbel: Licht onder de korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de wereld (Johannes 8);              

Lijdensen paasverhalen (Johannes 18 t/m 21). 

 

Juf Suzanne zwanger 

Waarschijnlijk heeft u het al gehoord of gezien; juf Suzanne is zwanger. Voor de vakantie               

zijn de ouders van groep 7 al geïnformeerd. Rond de meivakantie start het verlof van juf                

Suzanne. Juf Annemarie neemt dan de taken in groep 7 over. Begin 2019 zal juf Suzanne                

haar taken weer oppakken.  
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Juf Diana is bevallen van een zoon 

Zondag 18 februari is juf Diana bevallen van een zoon: Guus. 

Moeder en kind maken het goed. De klas heeft inmiddels een kaart ontvangen.             

Binnenkort zal juf Diana een bezoekje komen brengen, samen met Guus. 

  

 

Groep 3-4 Masterclass 

Vrijdag start een nieuwe ronde Masterclasses. Deze keer voor de groepen 3 en 4. De               

Masterclasses kunnen wij organiseren dankzij de inzet en een financiële bijdrage van de             

oudervereniging en de vrijwillige ouderbijdrage. Alle groepen krijgen één keer per jaar            

(meestal twee lessen) een Masterclass aangeboden van een expert in een bepaald            

vakgebied. 

 

Groep 5 - Muziek 

Deze week start (in navolging van de groepen 3, 4 en 6) groep 5 met muzieklessen                

onder leiding van Kunst & Genoegen. Komende vrijdag maken de kinderen kennis met             

verschillende instrumenten. Vervolgens krijgen zij 10 weken lang les op één instrument.            

Dit wordt afgesloten met een optreden in De Vierstee, samen met het orkest van Kunst &                

Genoegen. Dit optreden staat gepland op vrijdag 22 juni.  

18:30 uur generale repetitie 

19:30 uur optreden - ouders zijn hierbij uitgenodigd 

 

Vakanties volgend schooljaar 

De schoolvakanties voor komend schooljaar zijn vastgesteld op de volgende data. Deze            

vakanties gelden voor alle scholen van Stichting Delta De Bilt. De meeste andere scholen              

in de regio houden ook deze vakanties aan: 

 

Herfstvakantie ma 22 okt t/m vr 26 okt 2018 

Kerstvakantie ma 24 dec 2018 t/m vr 4 januari 2019 

Krokusvakantie za 23 feb t/m vr 1 maart 2019 

Pasen/meivakantie vr 19 april t/m vr 3 mei 2019 

(Pasen, koningsdag + 5mei) 

Hemelvaart do 30 mei 2019 t/m vr 31 mei 2019 

Pinksteren ma 10 juni 2019 

Zomervakantie ma 22 juli t/m vr 30 augustus 2019 
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