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Beste ouders/verzorgers 
 
Het zit erop! 
 

Beste ouders, wilt u dit uw kind ook laten lezen. Zeker het laatse stuk. Dank! 
 
Wat een feest was het de afgelopen weken; ons project. Het vuur spatte eraf!! 
Niet alleen door de opzwepende Afrikaanse drumbeats, maar zeker ook gedurende het 
hele project door hoe de kinderen eraan werkten. Ik heb er al veel over geschreven. Els 
de Wit, de voorzitter van  ProMundo, was geraakt door de wijze waarop uw en onze 
kinderen betrokken waren wij het project in Malawi. Telkens als zij in school was 

klampten kinderen haar aan en vroegen haar het hemd van haar lijf. Wat een fijn gevoel! 
En wat hebben de kinderen op deze wijze een hoop geleerd. En nu eens op een andere 
wijze dan wat gebruikelijk. We hebben kinderen zien excelleren, die tijdens het 
dagelijkse werk , geregeld onder de radar blijven. Zij voelden zich uitgedaagd, nu te 
laten zien wat ze konden en blij van werden. Fundament voor Talent ten top! 
 
En natuurlijk het feest van de laatse twee dagen. Muziek, dans en ritme, bepaalden de 

sfeer in school. JAMBO Afrika nam ons mee in tropische klanken en beweging. Ook een 
belevenis op zich. Ook hier kinderen die zich ineens lieten zien doordat zij zich konden 
overgeven aan de ritmes. Hartverwarmend! Wie er was heeft kunnen genieten van hun 
optredens. Heef u ook nog een dansje gedaan? 
 
Wij zijn de dag, Witte donderdag, gestart met het Paasverhaal. Weer alle kinderen 
bijeen, in gezamenlijkheid. Ook een belangrijke factor in samen-school zijn. En wat 
kunnen ze dat goed. Daarna fijn spelletjes doen, gelukkig waren de weergoden ons goed 

gezind. Die hebben het goed begrepen..... In korte tijd met veel ouderhulp twee 
spellencircuits opgezet. Dank daarvoor!! 
 
De bovenbouw die op sjouw ging met liters water op hun rug. Voor sommigen een mooie 
uitdaging, voor andere een zware klus. Maar allemaal gehaald. Ik ben trots op deze 
kinderen die wellicht voort het eerst van hun leven een dergelijke pittige tocht gemaakt 
hebben, met en zware rugzak. Jongelui, hartstikke bedankt hiervoor. Je opdrukken met 

vijf liter water op je rug, valt nog niet mee.  
Vraag het eens aan je vader of moeder! ;-) 
 
En dan vermoeid maar blij naar huis met je stempelkaart en je sponsors trots vertellen 
wat je hebt gepresteerd. Wij zijn benieuwd naar de opbrengst! Zelfs zonder deze 
actiedag was er al € 1500,= binnengekomen. € 1000,= uit giften die via de crowdfunding 
werkgroep uit de bovenbouw bij bedrijven en particulieren is opgehaald (WAUW!) en 

daarnaast nog € 500,= omdat individuele kinderen, geraakt door de verhalen, zelf “Heitje 
voor een karweitje” gingen doen. “Kinderen wat fijn en lief dat jullie dit gedaan hebben! 
ENORM bedankt”. 
 
De komende dagen zullen de kinderen hun sponsoren gaan op zoeken. Het geld dat zij 
meenemen, kunnen zij inleveren bij de leerkracht. Deze zal aan het eind van de dag dit 
in de kluis opbergen. Wij storten het geld op de rekening van ProMundo. Wij houden u 

natuurlijk op de hoogte van het resultaat. 

Als laatste een woord van dank aan iedereen die meegedaan heeft dit project tot een 
groot succes te maken. De ouders van de OAC, altijd weer gretig en bereid het onderste 
uit hun creatieve kan te halen. Wat is daar hard gewerkt!!! De overige hulpouders die op 
de dag zelf mee hebben gedaan met alle activiteiten. De bedrijven die hun, soms heel 
grote, steen hebben bij  gedragen. De collega’s; onder hun leidng is dit project een 

succes geworden. Projecten vragen veel meer van ons dan het gebruikelijke dagelijkse 
werk.  



En natuurlijk last but not least; alle kinderen die vanuit hun intrinsieke motivatie 
wekenlang bezig zijn geweest plannen te bedenken, (klasdoorbrekend) samen te werken, 
te leren, creatief te zijn, inventief te zijn. Gewoon ook plezier te hebben. Wat is er hard 
geleerd.  

Beste kinderen van school; Els wil jullie, namens PtoMundo ontzettend 

bedanken voor wat jullie hebben gedaan. De mensen in Malawi gaan wij 
uitgebreid vertellen wat hier in Hooglanderveen is gedaan. We laten hen de 
opnames zien, op film en op foto. Die weten het inmiddels al een beetje en zijn 
bijzonder blij met wat jullie hebben gedaan.  

Dit zal hun leven ingrijpend veranderen!! 

Als wij terug komen van onze reis, zullen we daar zeker verslag van doen. 
ONTEZTTEND BEDANKT ALLEMAAL!!! 

Meezingen in het kinderkoor, het laats eonderdeel van “Water voor Nsaru” 

Op 3 april wordt de kerkdienst gehouden met als motto “Water voor Nsaru”, het 
schoolproject van afgelopen weken. Tijdens die viering zou het fijn zijn als een 
kinderkoor zou kunnen zingen. Wij zoeken daarvoor kinderen die dit leuk vinden en ook 3 
april kunnen. Wilt u aan uw kind vragen of hij/zij daaraan deel wil nemen. Verderop in de 
nieuwsbrief staat tijd en plaats. Dinsdag maak ik een rondje door de klassen van vanaf 
groep 5, om de namen te noteren. Zijn er nog jongere kinderen, wilt u mij dat dan 
latenw eten. Dankuwel! 
 
Alle bedrijven die ProMundo hebben gesponsord. BEDANKT! 

 

www.fruitafhaal.nl 
 

                                

 
 

Een mooie Pasen gewenst, met uw gezin! 
 

Oudertevredenheidspeiling 
Tot nu toe is er een 40% opkomst bekend van deze peiling. Hij ligt nog enige tid open, 
dus ik wil uitnodigen hier nog gebruik van te maken. Hoe meer meningen, hoe valider de 
uitslag. Met dank! 
 

Naschoolse techniekcursus 
Op 31 maart start de naschoolse techniekcursus van Mad Science.  
Op school horen de kinderen op donderdag in welk lokaal ze de les krijgen. 
De les is van 15.30 uur tot 16.30 uur. Om 15.15 uur kunnen ze even naar buiten, geeft u 
eventueel iets extra drinken of fruit mee indien nodig. 
U bent als het goed is geïnformeerd door de organisatie 'Mad Science' zelf. 

Uit de wijk 

PaasTuin 2016: poffertjes, Zandtovenaar, kinderboerderij en kaarsen maken 



Voor een vrolijke voorbereiding op Pasen ben je welkom in de pastorietuin bij de St. 
Josephkerk in Hooglanderveen-Vathorst. Op paaszaterdag 26 maart is er een PaasTuin 
tussen 18.00 en 19.00 uur met: heerlijke poffertjes, een knusse kinderboerderij met 
konijnen, kuikens en lammetjes, een dvdvoorstelling van de Zandtovenaar, paaskaarsen 
maken en een puzzeltocht rond het verhaal van Jezus. Om 19.00 uur brandt het 
paasvuur en sluiten we af. Natuurlijk ga je paaseieren verstoppen voor de viering van 

Pasen op zondag 27 maart om 11.00 uur (mét Kinderwoorddienst). Komen jullie ook?! 

En daarna? 

Op zondag 3 april is er een speciale viering rond het Waterproject Malawi van DOK12 en 
de St. Josephschool. Om 11.00 uur is er een viering in de St. Josephkerk met 
mediapastor Roderick Vonhögen en een speciaal Kinderkoor. En jij kunt daarin 

meezingen! We gaan daarvoor op vrijdag 1 april (géén grapje!) om 16.00 uur de liedjes 
oefenen in de kerk. Zing je ook mee, kom je oefenen? Ook kinderen van De Marke en 
andere scholen zijn welkom! De limonade staat klaar. 

 
Namens de collega’s van de St. Josephschool, 
Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 
 


