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Open Dag woensdag 11 maart 

 
 
Volgende week woensdag 11 maart houden we ‘s ochtends “Open Huis”. We 
nodigen alle (bijna) 4 jarige kinderen en hun ouders uit onze school te komen 
bekijken! Ouders kunnen kennis maken met ons onderwijs en hun kind(eren) kunnen 
ook alvast eens kijken bij hun (misschien wel) nieuwe “grote” school. 
Ons “Open Huis” is van 9:00 tot 12:00 uur. Ouders, leerkrachten en leerlingen staan 
klaar om u wat te vertellen en te laten zien! 
Wilt u deze uitnodiging ook doorgeven aan mensen die u kent en eventueel 
belangstelling hebben? 
 
Helpen bij het lezen 
Sinds een aantal weken kunt u ‘s morgens een aantal 
ouders in school zien die met kinderen aan het lezen 
zijn. We hebben een nieuw computerprogramma 
aangeschaft om kinderen wat extra te laten oefenen 
met het leren lezen. Kinderen moeten bij het werken 
met dit programma individueel geholpen worden. We 
zijn blij met de ouders die zich inzetten om dit stuk 
onderwijs gestalte te geven. Top!! 



Bijbelverhalen 
Thema: Zorgen. Inhoud: Zorgen, verzorgen en verzorgd 
worden. Zorgeloosheid en een zorgzame samenleving. 
Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37); Marta 
maakt zich druk (Lucas 10, 38-42). 
Middenbouw: Wat kan ik voor je doen? (Lucas 18, 31-43); Voor de 
gasten zorgen (Lucas 10, 38-42). 
Bovenbouw: Blinde bij Jericho (Lucas 18, 31-43); Marta zorgt voor Jezus (Lucas 10, 38-42). 
 
Oud digibord naar Gambia! 
Onlangs hebben we het digibord uit de groep van meneer Floris vervangen door een 
touchscreen. Het oude digibord zal een bestemming krijgen in Gambia in een 
ziekenhuis-wachtkamer waar aan patiënten uitleg gegeven kan worden over zwangerschap, 
malaria ect. 
We hebben mensen leren kennen die zich al enkele jaren inzetten voor het (zeer)arme 
Afrikaanse land Gambia. De familie Asbreuk uit Tubbergen zorgt zelf voor het vervoer (in 
zee-containers) van spullen die hier soms “over” zijn, maar gretig aftrek vinden in Gambia. 
Als de spullen (kleding, medische spullen, rolstoelen, etc.) in Gambia aankomen zijn deze 
mensen er ook zelf bij om de goederen te verdelen en te zorgen dat ze een goede plek 
krijgen.Ik vond dit zo’n mooi initiatief dat ik er graag enige ruchtbaarheid aan wil geven! 

 
 
De vlag mag uit! 
Zoals u wellicht al is opgevallen mag bij ons de vlag uit! Voor de school hangt een 
drietal vlaggen om onze school ook in de buurt wat meer op te laten vallen. Want wat 
hebben we toch een prachtige school! 
Dat neemt natuurlijk niet weg, dat we nog wel wat wensen hebben. Een daarvan is 
een opknapbeurt voor ons schoolplein. En daar wordt aan gewerkt! 
 
Hoofdluizen controleren 

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op het 
al dan niet hebben van hoofdluizen. Deze vooral vervelende 
beestjes kunnen zorgen voor veel ongemak. Als we erop tijd 
bij zijn kunnen we een hoop gedoe voorkomen. 
Vandaar dat we heel erg blij zijn met de ouders die dit werk 
op zich hebben genomen. Namens ons allemaal nog maar 
eens: Bedankt dat jullie dit ondankbare werk op je willen 
nemen! 

 



Pluim 
Nu we toch aan het complimenten geven zijn: Ook de ouders 
die helpen in de nieuwe leerlingen bibliotheek verdienen dit 
bedankje! Fijn dat ze er telkens weer zijn om kinderen te helpen 
kiezen en vervolgens te administreren. Dankjewel! 
 
 
Pluim 2 
En als je dan mensen bedankt vergeet je snel iemand. Bij deze 
dus: alle ouders die (voor en achter de schermen) meehelpen 
onze school een fijne plek voor de leerlingen te maken: hartelijk 
bedankt!  
 
Weeksluiting 
Een goede en leuke gewoonte is het om op vrijdag af en 
toe de week af te sluiten met een presentatie van een 
stamgroep. Regelmatig wordt er een weeksluiting 
verzorgd door een groep. Er wordt muziek gespeeld, een 
toneelstukje opgevoerd, een gedicht voorgedragen, een 
presentatie gehouden of … Voor deze weeksluiting 
nodigen we ouders en andere bekenden uit. In ‘t vervolg 
zal ik in de dinsdagkrant ook weer naam en tijden 
doorgeven. 
Op vrijdag 6 maart om 13:45 uur is stamgroep Muiderslot aan de beurt en op vrijdag 
20 maart stamgroep Borg Ewsum. We nodigen u van harte uit te komen kijken! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
 

 
 



 


