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‘De beweegpauze’  
Vorige week hebben we u bericht over de beweegpauzes op school. Deze week hebben de kinderen 

acitiviteiten gedaan in het thema ‘Oud Hollandse spellen’. Voorzichtig begonnen er wat kinderen mee te 

doen. Uiteindelijk sloten er heel veel kinderen aan. Leuk om zo veel enthousiasme te zien bij de kinderen! 

Helaas moeten we ook u melden dat de beweegpauzes nog niet helemaal volgens plan verloopt. De 

professional die vijf dagen bij ons op school zou komen heeft te maken met een blessure waar hij voor 

geopereerd moet worden. Sportivate is hard op zoek naar een oplossing. Deze week hebben de kinderen op 

twee dagen aan de activiteiten van de beweegpauzes deel kunnen nemen. Volgende week kunnen zij ons ook 

twee dagen bieden. We houden u op de hoogte.  

 

Pasen 
Met Pasen is er dit jaar een inzameling voor de voedselbank, zoals we dat ook met Kerst gewend 

zijn. Graag producten meegeven die nog langere tijd houdbaar en stevig verpakt zijn. 

Overige info vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

Uitnodiging inspiratieavond 
Ieder jaar organiseert SWV de Eem verschillende inspiratieavonden voor ouders, onderwijs- en 

zorgprofessionals. Dit schooljaar heeft de derde avond het thema: ‘Mag ik je complimenteren?’ Een 

interactieve lezing met Eddie Brummelman op woensdag 18 april in de Flint. 

De uitnodiging is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd. 
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Personeel, het werkdrukakkoord 
Langzaamaan lijkt de griep wat uit doven. Ik durf het bijna niet te noemen, dat is de goden verzoeken.  Door 

de griepgolf zijn nagenoeg alle groepen een keer, sommige twee keer, naar huis geweest. Een trieste score, 

die helaas landelijk waarneembaar is.   

www.lerarentekortisnu.nl   

De politiek wordt zich ook steeds bewuster van de problematiek van het lerarentekort. Blijkens het feit dat zij 

nu per augustus aanstaande toch geld aan de scholen toekennen om de werkdruk te verminderen. Het 

zogenoemde werkdrukakkoord. Dat zou eerder pas per 2020 toegekend worden. 

Dat betekent dat scholen/de teams zelf mogen bepalen waar zij het toegekende geld, best een substantieel 

bedrag, aan willen besteden. Dit is meerjarig geld, dus daarmee kunnen structurele verbeteringen 

plaatsvinden op dit gebied. Dat kan per school verschillen. In ieder geval zal de MR hier een beslissende rol in 

krijgen, met name het personele deel van de MR. We houden u op de hoogte. 

Voetbaltoernooi 
De jaarlijkse voetbaltoernooien zijn weer begonnen. Altijd weer een groot spektakel waar 

veel van onze kinderen aan meedoen. Het team wenst deze kinderen heel veel sportief 

voetbalplezier. Bewegen! Goed voor iedereen. 

De grote rekendag 
Woensdag a.s. is er landelijk "De grote rekendag". Voor scholen een moment om rekenen weer eens in het 

zonnetje te zetten. Het belang van rekenen voor je leven te benadrukken, maar ook het plezier dat je aan 

rekenen kunt beleven.  

Het thema van dit jaar is ‘De school als pakhuis’. De leerlingen werken daarbij in verschillende 

leerstofdomeinen. Zo leren ze met coderingen om plaatsaanduiding te voorzien van een specifieke code. 

Wanneer leerlingen nagaan hoeveel dozen of containers in een bepaalde ruimte passen, passen ze 

meetvaardigheden toe. Dat doen ze ook als ze handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde plek 

staan of zouden kunnen passen. En de kinderen schematiseren, ordenen en modelleren om verder greep op 

te krijgen op de situatie die zij aan het onderzoeken zijn. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. 

Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

We hebben nog veel dozen nodig. Vooral verhuisdozen, maar schoenendozen en andere kleinere doosjes 

kunnen we goed gebruiken. Daarnaast is het fijn als we (boodschappen)kratten mogen gebruiken. Zet u 

hierop wel de naam & groep van uw kind? 

Wilt u de dozen en kratten maandag of dinsdag meegeven? Hartelijk dank! 
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Vanuit de wijk 
Palmpasen in Vathorst-Hooglanderveen 

De feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem wordt zondag 25 maart gevierd met versierde 

palmpaasstokken. Je mag zelf een palmpaasstok knutselen, maar je kunt die zondag ook om 10.00 uur 

meedoen aan het ZondagsOntbijt in de Parochiezaal St. Joseph. Er wordt dan meer verteld over de 

palmpaasstok, je kunt komen ontbijten en kinderen kunnen hun eigen palmpaasstok maken. De 

knutselmaterialen zijn aanwezig! Aansluitend is er om 11.00 uur een eucharistieviering in de St. Josephkerk 

met een rondgang en een kinderwoorddienst. Er is ook een inzameling van houdbare paaslekkernijen voor de 

kinderen en ouderen die afhankelijk zijn van de Voedselbank! 

  

Vrolijke Paastuin voor jong en oud 
Voor een vrolijke voorbereiding op Pasen zijn alle kinderen, hun ouders en andere belangstellenden welkom 

in de pastorietuin. Op Paaszaterdag 31 maart is er een PaasTuin bij de St. Josephkerk, met om 18.00 uur 

gratis poffertjes, een knusse kinderboerderij, een dvd-voorstelling van Pasen met de Zandtovenaar, 

paaskaarsen maken en een puzzeltocht rond het verhaal van Jezus. Om 19.00 uur brandt het paasvuur en 

sluiten we af met een verhaal. En natuurlijk ga je paaseieren verstoppen voor de viering van Pasen op 

zondag. Komen jullie ook?! 

Op eerste paasdag is er om 11.00 uur een feestelijke viering van Pasen met pastor Roderick Vomhögen 

en kinderwoorddienst voor basisscholieren. Na deze viering kun je eieren zoeken in het bos naast de kerk.  

 Zing mee in het speciale kinderkoor 

Op 15 april doen 26 kinderen uit Vathorst en Hooglanderveen hun eerste heilige communie. Een feestelijk 

moment, met een mooie viering (om 11.30 uur) en een speciaal samengesteld koor. Doe mee om de 

kinderen een extra feestelijke dag te bezorgen! Het speciale kinderkoor oefent op dinsdag 3 en 10 april om 

18.00 uur in de St. Josephkerk.  
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