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Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 15 2018/2019 vrijdag 18 april 2019
16 – 18 april
18 april
19 april
21 en 22 april
19 april t/m 5 mei
6 mei 2019
7 en 8 mei
16 mei
17 mei
22 mei

Centrale eindtoets
13.15 Paasviering in de groepen
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
STUDIEDAG TEAM (ALLE LEERLINGEN ZIJN VRIJ)
Hoofdluiscontrole
Schoonmaakavond
Nieuwsbrief 16
Finale Nationale voorleeswedstrijden in
Amstelveen groep 7 AS

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 16: 15 t/m 19 april 2019
Jezus wordt begraven, Johannes 19:38-42
Het graf is leeg, Johannes 20:1-18
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes 20:19-23
Week 17: 23 t/m 26 april 2019
Tomas ontmoet Jezus, Johannes 20:24-29
Jezus verschijnt voor de derde keer, Johannes 21:1-14
Petrus mag opnieuw beginnen, Johannes 21:15-23
Week 17 en 18: 22 april t/m 3 mei 2019 – VAKANTIE
Week 19: 6 t/m 10 mei 2019
Noömi gaat terug, Ruth 1:1-6
Ruth gaat mee, Ruth 1:7-22
Bethlehem, Ruth 2:1-17
Week 20: 13 t/m 17 mei 2019
Terug bij Noömi, Ruth 2:18-23
Het plan van Noömi, Ruth 3:1-5
In de nacht, Ruth 3:6-15
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Voorwoord
Enkele weken terug schreef ik over ‘op weg gaan naar Pasen’.
Morgen is het ‘Goede’ Vrijdag.
Op Goede Vrijdag worden wij stil om te herdenken dat Jezus stierf aan het kruis.
In onze dagen is het kruis een teken geworden van christenen die, net als Jezus, licht willen brengen
in de wereld. Daarom durven we deze vrijdag een ‘goede vrijdag’ te noemen.
Wij kijken met vertrouwen vooruit naar het feest van Pasen.
We weten dat het donker van het kruis verandert door het licht van de paaskaars die straks gaat
branden.
In dat licht willen wij gaan staan en God dankzeggen: Dank U wel voor Jezus,
Dank U wel voor het licht van Pasen.
Pasen brengt ons in beweging zoals Franciscus in een gebed uitsprak:
Maak ons tot een werktuig van uw vrede
Dat wij liefde zaaien waar haat groeit
Dat wij vergeven, waar belediging is
Dat wij verbinden, waar strijd is
Dat wij waarheid zeggen, waar leugen heerst
Dat wij geloof brengen, waar twijfel drukt
Dat wij hoop wekken, waar vertwijfeling kwelt
Dat wij Uw licht aansteken, waar duisternis regeert
Dat wij vreugde brengen, waar neerslachtigheid is
Want door te geven, ontvangen wij
Door te vergeven, worden wij vergeven
Door ons leven in te zetten groeien wij naar Uw toekomst!
Vandaag wordt in de groepen met de kinderen Pasen gevierd, het feest van het licht, het nieuwe
begin. Namens het team van de Lichtboei en alle medewerkers van Kindcentrum Espelervaart wens
ik u Gezegende Paasdagen!
Licht van Pasen
Licht van Pasen, zondagslicht
Levensgloed op ons gezicht,
Ga ons voor en vuur ons aan
Om verlicht op weg te gaan!

Personeel
Hieronder stellen de beide juffen van de instroomgroep zich nader aan u voor:
Ik ben Wilma Keuper.
Sinds april ben ik op dinsdag en woensdag op de Lichtboei en wel in de
instroomgroep.
Heel fijn dat ik hier weer juf mag zijn. Ooit was de Lichtboei mijn
(LIO)stage school en vorig jaar was ik elke dinsdag juf in groep 4.
De rest van de week ben ik vaak te vinden als zwemjuf in het Bosbad.
Ik ben moeder van twee volwassen zoons en sinds februari oma van een kleinzoon; daar ben ik
dankbaar voor.
Ik hoop dat we met elkaar een fijne tijd tegemoet gaan.
Groetjes, Wilma

Mijn naam is Derkelien de Boer, woonachtig in Emmeloord samen met mijn man, vlakbij de
Lichtboei. In mijn vrije tijd houd ik ervan om een goed boek te lezen en op tour te gaan met mijn e2

bike!
Ik ben bij elkaar opgeteld al meer dan 30 jaar werkzaam in het onderwijs en altijd bij de groepen 1 en
2. De afgelopen jaren ben ik vooral actief geweest als invaller met als gevolg dat al heel veel scholen
de revue zijn gepasseerd!
Samen met Wilma Keuper run ik de instroomgroep.
Op dit moment telt de groep 6 kinderen en na de meivakantie worden het er een aantal meer.
Ik vind het heel erg leuk om juf te zijn en te werken met deze relatief kleine groep!
Met vriendelijke groet,
Derkelien de Boer
Overig nieuws personeel:
Zoals ik in een vorige nieuwsbrief ook heb verteld, is er een enkele wijziging m.b.t. inzet personeel.
Groep 5 van juf Wilma en juf Leonie van den Berg wordt na de meivakantie bemenst door juf Janna
Kamphuis op maandag en dinsdag. Woensdag t/m vrijdag staat juf Wilma Schotanus voor de klas. Juf
Leonie heeft in de klas al afscheid genomen van haar groep en gaat na de meivakantie als ‘flexinvaljuf’ verder vanuit de Flex-invalpool. Juf Leonie kan dan in de Stichting op verschillende scholen
les geven wanneer er sprake is van ziekte / uitval van leerkrachten op de scholen. Als er geen ziekte
of vervanging nodig is, komt juf Leonie binnen de Lichtboei als extra leerkracht assisteren in de
groep(en) waar dat nodig is. Ze heeft namelijk de Lichtboei als stamschool toegewezen gekregen. In
de praktijk zal het naar alle waarschijnlijkheid niet vaak voorkomen dat invalleerkrachten regelmatig
te zien zijn op hun stamschool. We wensen juf Leonie vanaf deze plaats ook alle goeds en hopen dat
ze zich snel mag thuis voelen in haar nieuwe werksituatie. Ook willen we haar ontzettend bedanken
voor de inzet, haar enthousiasme en betrokkenheid als leerkracht van ons team De Lichtboei! Leonie:
Bedankt!
We hopen na de meivakantie dat juf Yolanda ook weer voorzichtig een start maakt door weer meer
betrokken te raken en weer iets te kunnen betekenen in het schoolgebeuren. Studiemomenten en
cursussen worden al weer stukje bij beetje opgepakt. Juf Karin blijft overigens ook na de meivakantie
naast juf Sietske groep 1/2 YS bemensen. Over de invulling van werkzaamheden van juf Yolanda
hoop ik in een volgende nieuwsbrief meer te kunnen zeggen.
Met juf Rianne gaat het ook weer een stukje beter. Het gaat met vallen en opstaan. Ik hoop ook in
een volgende nieuwsbrief aan te kunnen geven hoe langzaamaan bepaalde werkzaamheden weer
kunnen worden ingevuld. Ook voor haar vervanging geldt dat juf Gijselien haar uren na de
meivakantie blijft overnemen.
Ziekte en zorgen rond gezondheid van ouders van onze school.
Ondanks de ‘paasboodschap’ in het begin van deze nieuwsbrief, zijn er ook ernstige zorgen rond de
gezondheid van ouders binnen een aantal gezinnen van onze school. In een aantal gevallen ook
bekend bij school. We leven mee met deze gezinnen en dragen hen op in onze gebeden. We hopen
ondanks deze zorgen dat ook het licht van Pasen mag doorschemeren in de duisternis en een
sprankje hoop met zich mee mag brengen.
Hieronder wil de fam. Heeren een bericht delen met de ouders:
De afgelopen weken waren ontzettend spannend, de laatste chemokuur werd in maart gegeven. Op
de laatste dag daarvan openbaarden zich weer klachten (een soort insulten). Eind maart volgde een
mri scan, waaruit helaas de conclusie getrokken werd dat de tumor weer aan het groeien is. Een
ontzettende teleurstelling, want het ging een aantal maanden zo goed! En wat hadden we gehoopt
dat het langer weg zou blijven...
Hoe gaat het nu verder; de standaard behandeling die gegeven wordt is afgerond. In Groningen zijn
er twee soorten behandelingen in studieverband, waarvoor de afgelopen twee weken meerdere
onderzoeken gedaan zijn en waarvan we gisteren goedkeuring ontvangen hebben om deel te nemen
aan één van die behandelingen.
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Fijn om nog iets te kunnen doen en daarnaast ook ontzettend spannend! Dinsdag zal de behandeling
starten. We hopen dat het de tumorgroei remt!
Groet, Fam. Heeren.
We wensen de familie Heeren en ook andere gezinnen met zorgen rond gezondheid van één van de
ouders veel sterkte, kracht en Gods nabijheid voor de komende tijd.

Eindtoets groep acht
Woensdag 17 april heeft groep acht de eindtoets gemaakt. We wachten de uitslag van de toets in
spanning af. We hopen na de meivakantie de rapportage te mogen ontvangen.
Verjaardagen t/m 16 mei
April
18
18
18
20
20
20
22
22
23
23
23
23
24
27
Mei
1
1
1
1
2
2
3
3
3
5
6
7
8
11
12
16

Ilse
Hidde
Meike
Annika
Sanne
Jessica
Hidde
Jurre
Sem
Naomi
Maud
Noor
Stan
Seth

1-2 RJ
8 RH
7 AS
3 AB
3 AB
5 LW
6 SD
6 SD
3 AB
5 LW
6 SD
5 LW
6-7 ST
8 RH

Luna
Lotte
Noa
Daan
Joëlle
Jozua
Nora
Iris
Levi
Zoey
Owen
Jari
Ilse
Edith
Jort
Abigail

1-2 RJ
1-2 RJ
6 SD
2-3 MA
6 SD
6 SD
6-7 ST
3 AB
3 AB
1-2 RJ
1-2 YS
6-7 ST
1-2 MA
1-2 RJ
4-5 J
1-2 RJ
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Alle jarigen, Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag gewenst!

Bedankt
Alle ouders, opa’s en oma’s en anderen die hebben geholpen bij de Koningsspelen heel hartelijk
bedankt. Mede dankzij u is het een fantastische dag geworden.
Organisatie Avondvierdaagse
De Avondvierdaagsecommissie is momenteel bezig met de organisatie van de Avondvierdaagse.
Afgelopen zaterdag 13 april was de sluitingsdatum voor inschrijving voor de Avondvierdaagse.
Hieronder leggen we kort uit hoe de avondvierdaagse dit jaar wordt georganiseerd. We willen u er
overigens wel op attenderen dat deelname aan deze activiteit geheel voor eigen risico is en op
vrijwillige basis. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld. Dit noemen we met name, omdat
bijv. met bepaalde weersvoorspellingen (onweer) het lastig is/wordt om te bepalen (als school) of we
wel/niet gaan lopen. Hier ligt wat ons betreft de verantwoordelijkheid bij de ouders van de
deelnemende kinderen. Zij bepalen zelf of hun kind wel of niet gaat lopen bij ‘gevaarlijke’
weersomstandigheden. Het is dan wel de bedoeling dat dit wordt doorgegeven aan de
Avondvierdaagsecommissie. We zijn blij dat er veel ouders zijn die zich als begeleider hebben
opgegeven om met een groep(je) kinderen één van de afstanden te lopen (6 km / 11 km). De ouders
worden door de Avondvierdaagsecommissie ingedeeld en krijgen een groepje leerlingen toebedeeld
van een jaargroep waar ze verantwoordelijk zijn. Dit geldt voor de onderbouw. Iedere avond melden
de begeleiders en de kinderen zich bij de Avondvierdaagsecommissie en ontvangen dan een hesje. De
Avondvierdaagsecommissie is het algemeen aanspreekpunt voor de ouders. Leerkrachten die
meelopen, lopen op vrijwillige basis mee en hebben geen groepje onder hun hoede. De regels die
gelden bij het lopen worden aan alle leerlingen en begeleiders meegedeeld via social schools. Alle
begeleiders hebben de verantwoordelijkheid toe te zien op naleving van de afspraken en kunnen de
kinderen op ‘ongewenst’ gedrag aanspreken. Wanneer het nodig mocht zijn, bepalen de begeleiders
in overleg met de Avondvierdaagsevierdaagsecommissie, of een kind bij ernstige overtredingen en /
of na herhaaldelijk gewaarschuwd te zijn, van verdere deelname aan de avondvierdaagse wordt
uitgesloten. We kijken met elkaar uit naar een gezellige vierdaagse met mooi weer!
Nieuws van de Ukkenburcht
Het voorjaar is in volle bloei net als de tulpen in de Noordoostpolder en ook bij ons op de
peuterstartgroep. Er stonden allemaal verschillende kleuren tulpen op de tafels bij ons in het lokaal
waar we van konden genieten.
Bij de opening van de koningsspelen mochten we vooraan staan zodat we alles goed konden zien, de
peuters waren onder de indruk van de mega grote oranje bal die regelmatig onze kant opkwam. Na
de opening hebben we onze eigen ‘mini koningsspelen’ gehouden op ons plein. We hebben gesjoeld,
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blik gegooid, visjes gevangen, reuze memorie, toren bouwen en blote voetenpad gelopen en we
hebben gesmuld van heerlijke pannenkoeken!

Paaseitjesactie
De paaseitjesactie is weer afgelopen en supergoed verlopen. We mogen u melden dat we een
opbrengst hebben van 960,- euro!!! Dit gaan we besteden aan ons nieuwe schoolplein.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Peuteruitje

Ons jaarlijkse peuteruitje zal plaatsvinden op vrijdag 28 juni bij Z!N Zorgboerderij te
Luttelgeest. Per kind verwachten wij dat er 1 ouder meegaat, zet u deze datum alvast in uw
agenda?
Afscheid

Anna en Emma de J. en Anna B. gaan naar de basisschool omdat ze alweer 4 jaar zijn
geworden. Heel veel plezier en we gaan jullie gelukkig nog vaak zien op school.
Vakantie
We wensen iedereen een fijne meivakantie toe, geniet van het prachtige weer en we zien jullie graag
weer terug op maandag 6 mei
Team de Ukkenburcht
Nieuws van de Boemerang
Beroepen

Op alle BSO-locaties werken we de komende weken
over het thema Beroepen.
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Wat is een beroep eigenlijk? Het is een bezigheid die je verricht waarmee je geld verdient. Vaak doe
je iets waarvoor je geleerd hebt op school.
Het leuke is dat veel kinderen op deze leeftijd vaak al een ideaalbeeld hebben van dat wat ze willen
worden. We hebben al veel beroepen voorbij horen komen: politieagent, kapper, juf, dierenarts,
maar ook superheld of fee.
Bij dit thema krijgen we hulp van ROC studenten. Zij
komen een aantal maandagen op alle locaties langs en
bieden dan drie activiteiten in dit thema aan. Ook de
andere dagen zal er over dit thema worden gewerkt
en geknutseld.

Ziekenhuis
De Boemerang was vorige week tijdelijk een ziekenhuis. Zuster Hiska
heeft alle zieken met zorg geholpen.
Tijdens het spreekuur kwamen
patiënten met pijn aan hun been,
pijn aan hun arm of aan hun hand.
Zuster Hiska heeft ze goed
onderzocht en zo nodig verbonden
of een pleister gegeven.

Bingo
Bij het werken over het beroep kok/bakker speelden we een kook/bak
bingo; een bingo met allemaal plaatjes die met koken en bakken te
maken hebben. Dit was erg gezellig en er waren mooie prijzen te
winnen!

Zelfgemaakte gel
We hebben onze eigen haargel gemaakt van limonadesiroop,
water en gelatine. Dit mengsel moest een uurtje in de koelkast
staan, daarna konden we het in onze haren smeren.
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Voorjaar
Op de Boemerang zit de voorjaarsstemming
er al goed in. We hebben onze eigen
plantjes geplant en de potjes mooi versierd.

Feest

Juf Hanneke was jarig en trakteerde ons op een heerlijk en gezond
fruithapje.

Groet,
team de Boemerang
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Sport Extra

Met vriendelijke groet,
De meesters en juffen van De Lichtboei en alle medewerkers van het Kindcentrum.
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