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Pasen  in  z icht  
Het	  voor	  het	  katholiek	  geloof	  belangrijkste	  feest,	  Pasen,	  komt	  in	  zicht.	  Op	  school	  zijn	  er	  diverse	  activiteiten	  
in	  gang.	  Spiritueel,	  verhalen	  lezen	  en	  vertellen,	  maar	  ook	  uitvoerend	  en	  belevend.	  Bijbelverhalen	  voeden	  ons	  
gevoel	  christen	  te	  zijn,	  de	  mens	  Jezus	  weer	  herkennen	  in	  zijn	  grote	  betekenis.	  Knutselen	  zet	  dit	  om	  in	  voor	  
kinderen	  herkenbare	  uitingen	  van	  Pasen,	  ook	  gewoon	  werelds	  (eiermandje	  bijv.).	  Belevend,	  samen	  gezellig	  
ontbijten	  en	  saamhorigheid	  voelen.	  

Pasen	  het	  feest	  van	  de	  wederopstanding	  en	  daarmee	  het	  mysterie	  van	  ons	  geloof	  vormgevend.	  

Ik	  wens	  u	  allen	  een	  mooie	  aanloop	  naar	  Pasen.	  

Gert	  de	  Wit	  

Cito  eindtoets  
Komende	  week	  gaan	  de	  kinderen	  van	  groep	  8	  de	  jaarlijkse	  CITO	  eindtoets	  maken.	  Wij	  gaan	  daar	  ontspannen	  
mee	  om.	  Het	  is	  een	  check	  of	  ons	  advies	  goed	  is.	  We	  noemen	  dat	  een	  tweede	  criterium.	  In	  bijna	  alle	  gevallen	  
is	  dat	  zo,	  leert	  de	  historie.	  Waar	  de	  score	  lager	  uitvalt	  blijft	  ons	  advies	  taan.	  Waar	  hij	  hoger	  uitvalt	  
heroverwegen	  wij	  ons	  advies.	  Dat	  bespreken	  we	  met	  de	  ouders	  en	  het	  kind.	  

Uit  de  school  geklapt  

juf	  Mara:	  Het	  vak	  waar	  ik	  voor	  gekozen	  heb	  en	  nog	  steeds	  voor	  de	  volle	  100%	  achter	  sta!	  Na	  alle	  kritische	  
geluiden,	  wil	  ik	  graag	  een	  positief	  verhaal	  schrijven	  over	  het	  onderwijs.	  	  

Ik	  heb	  destijds	  voor	  het	  vak	  leerkracht	  gekozen,	  omdat	  ik	  kinderen	  graag	  dingen	  wilde	  leren.	  Met	  deze	  
insteek	  ben	  ik	  naar	  de	  Pabo	  gegaan.	  Inmiddels	  weet	  ik	  dat	  het	  zoveel	  meer	  is	  dan	  kinderen	  	  ‘dingen	  leren’.	  
Als	  leerkracht	  kun	  je	  voor	  kinderen	  echt	  het	  verschil	  maken.	  Natuurlijk	  is	  de	  didactiek	  (hoe	  pak	  ik	  deze	  
rekensom	  aan)	  erg	  belangrijk,	  maar	  wat	  minstens	  zo	  van	  belang	  is,	  is	  de	  pedagogiek.	  Gesprekjes	  voeren	  met	  
kinderen,	  ze	  inzicht	  geven	  in	  hun	  eigen	  talenten	  en	  natuurlijk	  een	  band	  met	  ze	  opbouwen.	  Kinderen	  die	  
goed	  in	  hun	  vel	  zitten	  kunnen	  vaak	  zoveel	  meer	  dan	  ze	  zelf	  denken!	  	  

Een	  praktijkvoorbeeld:	  werken	  aan	  doelen	  die	  kinderen	  zélf	  willen	  behalen	  en	  hier	  gesprekjes	  over	  voeren	  
(en	  dit	  kan	  zowel	  pedagogisch	  als	  didactisch	  zijn).	  Zo	  krijgt	  het	  kind	  	  inzicht	  in	  zijn	  of	  haar	  eigen	  leerproces	  en	  
is	  het	  trots	  op	  zichzelf.	  Om	  kinderen	  als	  een	  soort	  coach	  in	  dit	  proces	  te	  ondersteunen,	  vind	  ik	  het	  mooiste	  
wat	  er	  is.	  
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juf	  Helma	  en	  juf	  Karjan:	  	  De	  Pareltjes	  uit	  het	  onderwijs.	  Waarom	  is	  het	  onderwijs	  zo	  prachtig	  en	  worden	  we	  
er	  blij	  van?	  Door	  mooie	  uitspraken	  van	  de	  kinderen:	  	  

• Jongetje	  van	  4	  die	  antwoordt	  op	  de	  vraag	  wat	  hij	  later	  wil	  worden:	  “Ik	  wil	  later	  juf	  worden”	  .	   
• Jongen	  van	  8	  tijdens	  de	  taalles	  over	  thema	  Lekker.	  De	  juf	  vraagt	  of	  de	  kinderen	  woorden	  kunnen	  

bedenken	  die	  je	  achter	  lekker…	  kunt	  invullen.	  Zegt	  hij:	  “Lekker	  kontje!”	   
• Meisje	  van	  8	  zit	  te	  friemelen	  aan	  de	  juf	  haar	  buik.	  Zegt	  ze:	  Hé	  juf,	  je	  hebt	  een	  squeezie	  buik!	   

Maar	  ook	  door	  stille	  kinderen	  waarvan	  je	  ineens	  hun	  talent	  ziet,	  zoals	  zang,	  dans	  of	  muziek.	   

En…	  je	  voelt	  je	  pas	  echt	  jarig	  als	  je	  op	  school	  je	  verjaardag	  met	  de	  kinderen	  viert.	  Zoveel	  liefde	  en	  aandacht	  
krijg	  je	  nergens!	  	  

Kortom:	  het	  onderwijs	  is	  topsport,	  maar	  je	  krijgt	  er	  zoveel	  voor	  terug!	  	  

Koningsdag   in  Hooglanderveen  
Beste	  ouders/verzorgers,	  

Deze	  week	  hebben	  de	  kinderen	  via	  de	  leerkrachten	  weer	  de	  inschrijfbrieven	  voor	  de	  spelletjesochtend	  voor	  
Koningsdag	  2019	  ontvangen.	  

Ook	  dit	  jaar	  willen	  wij	  weer	  een	  leuke	  ochtend	  organiseren	  voor	  de	  kinderen,	  maar	  dat	  kan	  niet	  zonder	  jullie	  
hulp!	  Wij	  doen	  daarom	  dringend	  een	  beroep	  op	  jullie	  om	  gezellig	  mee	  te	  komen	  helpen	  met	  het	  begeleiden	  
van	  de	  kinderen	  en	  spelletjes	  (of	  bij	  andere	  activiteiten	  ook	  zeker	  mogelijk!).	  

Dit	  zal	  plaatsvinden	  op	  Koningsdag,	  dus	  zaterdag	  27	  april	  2019	  in-‐	  of	  bij	  de	  Dissel	  in	  Hooglanderveen	  van	  
ongeveer	  10.15	  tot	  12.45.	  

Hoe	  kun	  je	  je	  aanmelden?	  

-‐	  	   Op	  de	  inschrijfbrieven	  hebben	  we	  een	  regel	  toegevoegd	  waarbij	  dit	  aangegeven	  kan	  worden.	  	  

-‐	  	   Of	  stuur	  even	  een	  berichtje	  naar	  06-‐26966900.	  	  

Wij	  nemen	  vervolgens	  even	  contact	  met	  je	  op	  om	  e.e.a.	  af	  te	  stemmen.	  

We	  rekenen	  op	  jullie	  hulp	  zodat	  we	  er	  weer	  een	  geslaagd	  feest	  voor	  de	  kinderen	  van	  kunnen	  maken.	  

Hartelijke	  groet,	  

Helen	  van	  Maanen	  

Oranjevereniging	  Hooglanderveen	  
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Parro  
Inmiddels	  zijn	  we	  enkele	  weken	  aan	  het	  werk	  met	  Parro.	  Wij	  leren	  de	  app	  steeds	  beter	  
kennen,	  mede	  dankzij	  uw	  feedback.	  	  

Voor	  u,	  als	  ouder,	  is	  het	  goed	  om	  te	  weten	  dat	  u	  in	  de	  Parro-‐app	  en	  in	  de	  Parro	  
webversie	  instellingen	  zijn	  om	  meldingen	  te	  beperken.	  U	  kunt	  op	  bepaalde	  dagen	  
en/of	  tussen	  bepaalde	  dagen	  instellen	  dat	  u	  geen	  meldingen	  ontvangen.	  Ook	  kunt	  u	  
instellen	  of	  u	  direct	  tot	  nooit	  email	  wil	  ontvangen	  omtrent	  meldingen.	  	  

Wees	  u	  ervan	  bewust	  dat,	  wanneer	  de	  meldingen	  teveel	  beperkt	  worden	  u	  te	  laat	  een	  melding	  binnen	  kan	  
krijgen	  over	  bijv.	  een	  zieke	  leerkracht	  en	  de	  consequenties	  voor	  de	  groep.	  

Meiden  groep  8  2e  schoolvoetbal   
Geschreven	  door:	  Marcel	  van	  der	  Kolk	  

Afgelopen	  woensdag	  (10	  april)	  stonden	  de	  finale	  poules	  en	  natuurlijk	  de	  finale	  op	  het	  programma	  voor	  de	  
meiden	  en	  jongens	  van	  de	  groepen	  7	  en	  8	  uit	  Amersfoort.	  Door	  op	  27	  maart	  tijdens	  de	  poulewedstrijden	  
eerste	  geworden	  te	  zijn	  door	  3	  keer	  (met	  1-‐0)	  te	  winnen	  en	  1	  keer	  (0-‐0)	  gelijk	  te	  spelen,	  stond	  team	  ‘de	  
Winners’	  van	  groep	  8	  in	  één	  van	  de	  twee	  finale	  poules.	  Daarbij	  moesten	  de	  meiden	  van	  ‘de	  Winners’	  in	  twee	  
wedstrijden	  tegen	  elk	  van	  de	  andere	  twee	  teams	  uit	  de	  poule	  uitvechten	  wie	  er	  naar	  de	  finale	  mocht.	  

De	  eerste	  wedstrijd	  tegen	  Pallas	  Athene	  werd	  1-‐0	  voor	  de	  Winners,	  een	  goed	  begin.	  Tweede	  wedstrijd	  tegen	  
de	  Vuurvogel	  1-‐1	  gelijk.	  Derde	  weer	  tegen	  Pallas	  Athene	  en	  weer	  1-‐0	  gewonnen.	  Tot	  slot	  van	  de	  poule	  
wedstrijden	  weer	  tegen	  de	  Vuurvogel	  en	  ook	  die	  werd	  met	  1-‐0	  in	  het	  voordeel	  van	  ‘de	  Winners’	  beslist.	  In	  
deze	  poule	  fase	  kwamen	  de	  Winners	  dus	  weer	  als	  winnaar	  uit	  de	  bus!	  Met	  dit	  resultaat	  bereikte	  de	  Winners	  
de	  finale	  tussen	  de	  twee	  poule	  winnaars.	  Een	  zinderende	  strijd	  tegen	  de	  Regenboog	  barste	  los	  in	  deze	  finale,	  
helaas	  kwam	  de	  Regenboog	  al	  snel	  op	  1-‐0	  voorsprong	  en	  lukte	  het	  de	  Winners	  niet	  om	  de	  wedstrijd	  naar	  
zich	  toe	  te	  trekken.	  ‘De	  Winners’	  kwamen	  daardoor	  uiteindelijk	  als	  tweede	  van	  Amersfoort	  uit	  de	  strijd.	  
Knappe	  prestatie	  meiden,	  en	  van	  harte	  gefeliciteerd	  met	  dit	  resultaat.	  	  

Na,	  onder	  het	  toeziend	  oog	  van	  de	  locoburgemeester	  Kees	  Kraanen	  de	  beker	  in	  ontvangst	  te	  hebben	  
genomen,	  konden	  de	  meiden	  van	  ‘de	  Winners’	  met	  opgeheven	  hoofd	  weer	  huiswaarts!	  De	  meiden	  van	  ‘de	  
Winners’[	  uit	  groep	  8	  laten	  in	  ieder	  geval	  ook	  in	  de	  prijzenkast	  hun	  sporen	  op	  school	  duidelijk	  achter.	  	  	  	  
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Vanuit   de  wijk  
Palmpasen  
Alle	  kinderen	  zijn	  zondag	  14	  april	  vanaf	  10.00	  uur	  welkom	  in	  Parochiezaal	  St.	  Joseph	  om	  een	  eigen	  
palmpaasstok	  te	  maken.	  De	  materialen	  zijn	  aanwezig,	  ook	  de	  broodhaantjes	  (zolang	  de	  voorraad	  strekt).	  Er	  
is	  hulp	  aanwezig,	  die	  de	  kinderen	  helpen	  met	  de	  versieringen	  die	  in	  ieder	  geval	  niet	  mogen	  ontbreken.	  Om	  
11.00	  uur	  start	  een	  palmpasenviering	  in	  de	  St.	  Josephkerk,	  met	  een	  korte	  rondgang	  en	  zegening	  van	  de	  
palmtakjes.	  Er	  is	  kinderwoorddienst	  én	  we	  houden	  een	  inzameling	  van	  houdbare	  paaslekkernijen	  voor	  de	  
Voedselbank.	  

Pasen  
Tijdens	  de	  Vrolijke	  Paastuin	  op	  zaterdag	  20	  april	  zijn	  er	  om	  18.00	  uur	  in	  de	  tuin	  en	  het	  bos	  van	  de	  St.	  
Josephkerk	  allerlei	  activiteiten	  voor	  kinderen	  en	  iedereen	  met	  een	  jong	  hart.	  Er	  is	  een	  kinderboerderij,	  een	  
speurtocht	  rond	  het	  verhaal	  van	  Jezus,	  je	  kunt	  paaskaarsen	  maken,	  de	  film	  Pasen	  met	  de	  Zandtovernaar	  
draait	  in	  de	  Parochiezaal	  en	  er	  zijn	  gratis	  poffertjes!	  Om	  19.00	  uur	  brandt	  het	  Paasvuur	  en	  wordt	  er	  een	  
afsluitend	  paasverhaal	  verteld.	  

En	  op	  eerste	  paasdag,	  zondag	  21	  april,	  is	  er	  om	  11.00	  uur	  een	  feestelijke	  eucharistieviering	  in	  de	  St.	  
Josephkerk,	  met	  de	  Oecumenische	  Cantorij	  Oorsprong	  en	  er	  is	  een	  grote	  kinderwoorddienst!	  Voorganger	  is	  
pastor	  Roderick	  Vonhögen.	  Na	  de	  viering	  kunnen	  alle	  kinderen	  paaseieren	  zoeken	  in	  het	  bos	  naast	  de	  kerk!	  

Partou	  -‐	  Kinderopvang	  
In	  de	  meivakantie	  hebben	  we	  een	  gezellig	  en	  actief	  programma	  bij	  Partou	  in	  de	  Laak	  waar	  uw	  kinderen	  van	  
harte	  welkom	  zijn!	  

We	  hebben	  een	  workshop	  Ghetto	  drums,	  kunnen	  proeven	  van	  het	  boerenleven,	  spelen	  natuurbingo	  en	  
doen	  mee	  aan	  het	  jaarlijkse	  Partournooi!	  
	  
Wilt	  u	  ook	  een	  blik	  werpen	  op	  ons	  vakantieprogramma?	  Dat	  kan	  via	  deze	  link	  naar	  onze	  facebookpagina:	  
https://www.facebook.com/partouzwartsluiskade/	  

Geïnteresseerd?	  Neemt	  u	  gerust	  contact	  met	  ons	  op.	  Wij	  bieden	  ook	  incidentele	  opvang.	  
	  https://www.partou.nl/kinderopvang-‐utrecht/amersfoort/vathorst/zwartesluiskade	  

Binnenkort	  is	  het	  zover:	  Amersfoort	  kleurt	  oranje	  tijdens	  Koningsdag.	  En	  als	  Partou	  doen	  alle	  bso	  vestigingen	  
in	  Amersfoort	  mee	  met	  een	  súper	  gave	  pimp-‐je-‐fiets-‐oranje	  activiteit. 
Op	  25	  april	  gaan	  wij	  met	  de	  kinderen	  aan	  de	  slag.	  En	  iedereen	  is	  welkom.	  De	  activiteit	  vindt	  plaats	  op	  het	  
schoolplein	  van	  Zwartsluiskade	  2	  van	  15:00-‐16:30	  uur.	  Je	  hoeft	  niets	  mee	  te	  nemen,	  behalve	  een	  fiets	  
natuurlijk.	  Als	  je	  kind	  nog	  niet	  zelfstandig	  kan	  komen,	  kom	  dan	  gezellig	  mee! 
Pimp	  je	  fiets	  voor	  Koningsdag! 
Alle	  kinderen	  krijgen	  van	  ons	  een	  Partou-‐spaakbutton	  én	  een	  vlaggetje	  dat	  je	  zelf	  kunt	  inkleuren.	  We	  
versieren	  de	  fietsen	  onder	  andere	  met	  gerecycled	  materiaal. 
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Help	  mee	  met	  inzamelen 
Verzamel	  de	  komende	  weken	  alles	  wat	  oranje	  is.	  Heb	  je	  thuis	  nog	  sinaasappelnetjes	  of	  sinasdoppen?	  Neem	  
mee!	  Daar	  kunnen	  wij	  weer	  super	  leuke	  dingen	  mee	  maken.	  	   
Kom	  op	  je	  versierde	  fiets	  naar	  Zandfoort	  aan	  de	  Eem! 
Het	  vlaggetje	  dat	  je	  kind	  van	  ons	  krijgt,	  is	  meteen	  een	  persoonlijke	  uitnodiging	  voor	  ons	  spetterende	  Mini-‐
festival	  bij	  Zandfoort	  aan	  de	  Eem.	  Jullie	  komen	  toch	  ook? 
Partou	  viert	  koningsdag	  bij	  Zandfoort	  aan	  de	  Eem. 
Nadat	  het	  koningspaar	  is	  aangekomen	  op	  het	  Eemplein,	  barst	  bij	  Zandfoort	  aan	  de	  Eem	  het	  oranjefeest	  los!	  
Vanaf	  12:00	  uur	  geniet	  je	  hier	  samen	  met	  je	  kind	  heerlijk	  van	  het	  zonnetje,	  een	  graffiti-‐workshop,	  knutselen,	  
dansen	  in	  de	  kinderdisco	  én	  kunnen	  de	  kinderen	  een	  prijs	  winnen	  met	  je	  oranje	  gepimpte	  fiets!	  Ze	  kunnen	  
zich	  laten	  schminken	  en	  op	  de	  foto	  met	  ons	  eigen	  koningspaar	  Dirk	  en	  Daantje.	  Neem	  opa,	  oma,	  de	  
buurvrouw	  en	  al	  je	  vriendjes	  en	  vriendinnetjes	  mee.	  Kom	  natuurlijk	  vooral	  op	  je	  versierde	  fiets	  en	  zorg	  dat	  je	  
spaakbutton	  goed	  zichtbaar	  is,	  dan	  krijg	  je	  een	  leuke	  verrassing.	  Tot	  dan! 
	  


