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Voorwoord
”Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten”
We zijn alweer de lijdenstijd ingegaan. Zeven
zondagen (en hopelijk ook doordeweeks!) denken
we bijzonder aan het lijden en sterven van de Heere
Jezus. In een preek of meditatie wordt nog weleens
bovenstaande zin uit het gezang aangehaald, dat al
zo’n 250 jaar oud is. Het is een gebed van iemand
die in gedachten Jezus volgt op de kruisweg en
vraagt of hij wat hij hoort en ziet op de goede
manier mag overdenken en verwerken. Dit gebed is
niet een overbodig gebed, omdat je om te beginnen
Jezus’ lijden en sterven kunt bekijken als een soort
toeschouwer. Je ziet het wel, je hoort ervan, maar
het heeft met jou persoonlijk eigenlijk niets te
maken. Op zo’n manier krijg je ook een bepaalde
kijk op de Zaligmaker en Zijn lijden. Hij wordt dan
een soort slachtoffer met Wie je medelijden kunt
hebben. Je staat er zelf los van.

Jaren heb ik gewerkt als
leerkracht van groep 8 op de
Wilhelminaschool. Afgelopen
anderhalf jaar als interimdirecteur. Na een
sollicatieproducure mag ik nu
directeur zijn van de Prinses
Beatrixschool.
Bij mijn afscheid van de Koningin Wilhelminaschool
heb ik mijn collega’s een sleutelhanger gegeven met
een tekst uit Psalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de
bergen, vanwaar mijn hulp komen zal..
Op de achtergrond staat een foto van de hoogste
waterval uit Peru. Onze dochter is daar pasgeleden
voor 4 maanden geweest en heeft deze foto
gemaakt.
"Je voelt je heel klein als je daar bij die waterval
staat", zei ze.
En dat is wat we ook zijn: een nietig mens tegenover
een almachtig God. Toch mogen wij bij deze God
komen met al onze vragen en moeilijkheden. We
hoeven het niet alleen te doen!

‘Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw
uitgaan en uw ingaan bewaren van nu aan tot
in eeuwigheid.’
BEWEGEN EN JE BREIN

Wat bedoelt het gezang dan wel met “ Christus’
lijden recht betrachten?” Om te beginnen:
erkennen dat wat Hij deed nodig was voor jouw
zonden. En vervolgens door het geloof schuilen
achter het bloed dat Hij wilde storten.

Wat heeft je brein nodig? Wat doet bewegen met je
brein? En wat kun je als ouder bijdragen?
Beweging, beweging, beweging. Leren heeft alles te
maken met je lijf te maken. Bewegingsonderwijs is
cruciaal voor al het leren, zowel sociaal, emotioneel
als cognitief. 'Je hebt je hele lichaam nodig om om
te leren'

Even voorstellen…
Ik ben Piet van Slooten, een zoon van Auke,van
Lubbertje van de UK 154 en van Jent, van Mine van
dikke Piet. Getrouwd met Anita, een dochter van
Chiel (de buschauffeur) en Janny Post. Samen
hebben we drie kinderen: Jentine, Willina en Auke.
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Op dinsdag 12 maart van 09:00 - 10:00 uur, onder
het genot van een bakje koffie, willen wij u graag
hierover voorlichten. De voorlichting zal verzorgd
worden door onze kinderfysiotherapeut Etty van
Urk in samenwerking met Heidi Post (leerkracht /
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IB'-er) Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid
tot het stellen van vragen. De voorlichting is met
name bedoeld voor ouders van leerlingen uit groep
1 t/m 4. U bent van harte welkom!

Verhoging ouderbijdrage
In de GMR is vastgesteld dat de (vrijwillige)
ouderbijdrage voor het schooljaar 2019/2020 wordt
verhoogd naar € 15,00 voor het eerste en tweede
kind. Bij drie of meer kinderen betaalt u maximaal
€40,00.
De verhoging heeft te maken met de toename van
kosten voor de activiteiten die hiervan worden
betaald en waarvoor we geen schoolmiddelen
mogen inzetten. U kunt dan denken aan
Sinterklaasfeest, kerstfeest, afscheidscadeau groep
8 etc.
Na afloop van de het jaar leggen scholen
verantwoording af van hun bestede gelden aan de
oudergeleding van de MR.

Afname BOOM tussentest
Deze week wordt er in groep 6 de Boom Tussentest
afgenomen. We doen dit in het kader van een pilot
waarbij we op zoek zijn naar een betrouwbare test
die de capaciteiten van de leerlingen in kaart brengt.
Dat doen we bewust in groep 6 zodat we de jaren
erna nog kunnen gebruiken om ons onderwijs indien
nodig, nog verder af te stemmen. Omdat het hier
een pilot betreft, doen nog niet alle scholen van
Rehoboth hier aan mee. Vier scholen proberen de
Boom Tussentest uit waaronder onze school en
koppelen hun bevindingen terug binnen het
verenigingsverband.
De test bestaat uit een aantal onderdelen die
allemaal op 1 ochtend worden afgetoetst. Voor
ieder onderdeel staat een beperkte tijd. Binnen deze
tijd mogen de leerlingen bezig zijn met de opgaven.
Daarna is er even pauze en gaan we verder met het
volgende onderdeel. De test is zo van opzet dat er
niet voor geoefend hoeft te worden. De onderdelen
die getoetst worden zijn taal, rekenen en
leermotivatie. De leerlingen werken met een boekje
en antwoordblad. De antwoordbladen worden
centraal nagekeken door het toets instituut, niet
door de leerkracht.
Natuurlijk mag u als ouder de resultaten van de test
inzien als deze gemaakt en nagekeken is. Dit kan
enige tijd duren. De school zal u hierover verder
informeren als het zover is.
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Koningsspelen
Vrijdag 12 april 2019 is het weer zover. De
Koningsspelen gaan weer beginnen. Heel veel
sportverenigingen hebben zich weer aangemeld.
Alle kinderen uit de bovenbouw van onze school
hebben in de afgelopen weken een keuze mogen
maken uit ongeveer 35 activiteiten.

Echter hebben we voor deze dag wel zo’n 30
vrijwilligers nodig. Daarom willen we een beroep
doen op de ouders, bébés en bessies, oudere broers
of zussen. Iedereen die het leuk lijkt om aan zo’n
sportieve dag mee te werken.

Paasviering in de kerk
Nog even en dan is het alweer Pasen. Dit jaar vieren
we gezamenlijk Pasen in de kerk. Donderdag 18 april

Pagina 2

worden alle kinderen om 08:45 uur verwacht in de
Ark. U bent ook van harte welkom!
De kinderen zitten bij hun eigen juf/meester. Omdat
we vaak opmerkingen krijg over onrust in de kerk,
vragen wij u om geen jonge kinderen mee te nemen.
Ook vragen wij u om niet te applaudisseren
tussendoor. Wilt u uw kind(eren) thuis laten
toiletteren, dit voorkomt heen en weer lopen.

groep 6a ging het over zintuigen, zoals oren, de
tong, de huid, ogen en de neus. Het was daar erg
gezellig! In het Lagerhuis (technieklokaal) mochten
ouders hun mening geven over goede en slechte
gewoontes. Ze kregen daar koffie of thee drinken. Al
met al was een hele leerzame middag voor de
ouders 😉. Geschreven door de leerlingen van
groep 6a en 6b

De kinderen blijven tussen de middag eten op
school, en zijn daarom om 14:30 uur uit. Zorgt u
ervoor dat uw kind een lunchpakketje mee heeft?

Letterfeest groep 2/3
Hoera! Groep 3 kent alle letters! We hebben
allemaal lekkere letter koekjes gebakken. Groep 2
heeft ook ook koekjes gebakken, want een feestje
vier je samen.

Stichting Kimon
De Cd’s zijn binnen! De vooraf bestelde Cd’s zijn
inmiddels uitgedeeld aan de leerlingen. Wilt u ook
graag uw kind horen zingen op deze mooie Cd en
heeft u nog niet besteld, dan kan dat alsnog door te
mailen naar annagnodde@rehoboth.nu. Een CD
kost €10,- Een tweede CD kost €7,50. Het is een
prachtige cd geworden met maar liefst 15
nummers. De opbrengst van de verkoop van deze
CD is geheel bestemd voor stichting Kimon.
Inmiddels hebben we al € 2000,- over kunnen
maken.
Namens stichting Kimon en Hans Jansen willen wij
ouders en leerlingen bedanken voor de geweldige
bijdrage aan het werk van Kimon onder kinderen
wereldwijd!

Afsluiting thema - Ben je in vorm? – groep 6
Groep 6a en 6b hebben de afgelopen weken over
het thema ‘Ben je in vorm?’ geleerd. Vorige week
hadden zij hun afsluiting van het thema en waren
ouders hiervoor uitgenodigd. Het eerste onderdeel
(van de vijf onderdelen) was te vinden in de keuken.
Daar hebben we een presentatie gehouden over de
schijf van vijf en kregen de ouders een proeverijtje.
Aansluitend in de aula was er een heus fitnesscircuit
neergelegd met allerlei oefening voor de ouders.
Groep 6 vertelde hier over spieren en het hart. In
het lokaal van groep 6b ging het over organen zoals
darmen, de maag en de lever. In het lokaal van
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Verkeersles Basisscholen – Dode hoek
Jaarlijks verzorgt Mulder Training in opdracht van,
en in samenwerking met Caritas en Veilig Verkeer
Nederland op alle basisscholen van Urk een
verkeersles. Het gaat hierbij om bewustwording van
de veiligheid omtrent het onderwerp Dodehoek,
voor de kinderen van groep 7. Vaak valt dit samen
met de verkeerslessen ter voorbereiding op het
jaarlijkse fietsexamen.
Na een stukje theorie in de klas, gaan de kinderen
naar buiten, waar zij buiten in en om de
vrachtwagen alles leren over de dodehoek en de
gevaren die dit met zich mee brengt. Door middel
van praktijkopdrachtjes staan we bij dit onderwerp
stil.
In onze kinderrijke gemeente, waar veel kinderen
lopend of met de fiets op school komen, is dit een
belangrijk onderwerp. We merken dat dit
onderwerp in de gewone verkeerslessen
onvoldoende uitgelegd (kan) worden en de
boodschap onvoldoende overkomt. Dat we deze les
op deze praktische manier invullen is al een stap in
de goede richting.
Verder zien we dat de klassen steeds groter worden
en om het onderwerp meer te laten leven, en nog
beter visueel te maken lijkt het ons goed om een
filmpje maken. In dit filmpje worden een paar
onveilige situaties nagebootst met de vrachtwagen
en een paar kinderen op de fiets. Na het filmpje in
de klas getoond te hebben, stellen we de kinderen
diverse vragen over wat ze gezien hebben. Waar is
dit opgenomen? Fiets je hier zelf ook wel eens?
Waarom gaat het mis? Wat had er nog meer mis
kunnen gaan? Door wie komt dit? Wat zou de fietser
anders kunnen doen?

groepen 3 en 4 op schoolreisje gaan. De kosten voor
het schoolreisje zijn 25 euro. Zie bericht hieronder
voor de bankgegevens van school.

Kamp
Maandag 17 t/m woensdag 19 juni gaat groep 8 op
kamp! Het kampgeld is ook dit jaar weer 80 euro.
Het is mogelijk om het kampgeld in twee delen te
betalen. Mocht u van de mogelijkheid gebruik willen
maken, dan kunt u 40 euro vast overmaken naar
bankrekeningnummer.: NL 19 RABO 0102 0506 00
t.n.v. Basisschool Prinses Beatrix. Dit onder
vermelding van de naam, achternaam en groep van
uw kind.

Hoogbegaafdheid
Ontmoet andere ouders en luister naar Suzanne
Buis, schrijfster van kinderboeken o.a. over
hoogbegaafdheid.
Datum: 28 maart van 19:30 – 21:30 uur in
’t Voorhuys café in Emmeloord.
Toegang is gratis, wel aanmelden!

Belangrijke data
26 maart
12 april
15 &16 april
18 april

Kijkmiddag plusklas groep 5/6
Koningsspelen
IEP-toets groep 8
Ouderavond Waypoint
Paasviering in de kerk

Doel: een belangrijke, maar ook leuke en
interactieve les, waar we nog jaren mee vooruit
kunnen.

Andere belangrijke data kunnen ook via Klasbord of de
schoolmail worden bekend gemaakt.
Vrije dagen en vakantie cursusjaar 2018/2019

Schoolreisje

Goede Vrijdag/Pasen

19-04-2019 / 22-04-2019

Meivakantie

29-04-2019 / 03-05-2019

Schoolreisje is inmiddels alweer geboekt! Het lijkt
misschien nog ver weg maar voordat we het weten
is het al zo ver en gaan we lekker weer op
schoolreisje. De bestemmingen zijn besproken maar
houden we nog even geheim 😉.
De datum kunnen jullie al wel vast op de kalender
zetten: dinsdag 24 september gaan de groepen 5, 6
en 7, terwijl op donderdag 26 september de
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Hemelvaart (do + vr)
30-05-2019 / 31-05-2019
Pinksteren (+ extra dagen) 10-06-2019 / 12-06-2019
Zomervakantie
15-07-2019 / 23-08-2019

Nieuwsbrief nr.5 verschijnt
D.V. 24 april a.s.
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