
 
 

  
 

Al 132 jaar goed voor goed onderwijs! 

Nieuwsflits  

Jaargang 18   nummer 14                                                                                             12 februari 2021

Bijzondere heropening school 

We waren er helemaal klaar voor: de heropening van de 

school. En toen gebeurde er wat er in geen jaren is gebeurd. 

Er viel een dik pak sneeuw en het werd koud. Het winterweer 

was zelfs zodanig heftig dat een aantal leerkrachten 

maandagochtend de school niet hebben kunnen bereiken.  

 

Wat een geluk dat leerkrachten en kinderen heel bedreven 

zijn in online onderwijs. De drie groepen hebben maandag 

dus gelukkig gewoon les gekregen. 

 

We hebben er maar meteen een leuke challenge aan 

verbonden via facebook. De kinderen kunnen punten 

verdienen met allerlei sneeuwopdrachten. Op de foto is één 

van onze leerlingen bezig punten te verdienen met het maken van een sneeuwengeltje. Zo 

schattig! 

 

Dinsdag was iedereen weer paraat en hebben we het gewone lesprogramma weer hervat. We zijn 

wel extra streng op de naleving van de coronamaatregelen. Niet dat we dat leuk vinden, maar we 

willen heel graag dat iedereen gezond blijft. Er zijn in Nederland helaas al scholen waarvan een 

hele klas in quarantaine moet en ook is er al een school helemaal dicht door corona. Dus we 

blijven voorzichtig, maar wel optimistisch. 

________________________________________________________________________________ 

Na de voorjaarsvakantie 

Op dit moment weten we niet wanneer er versoepelingen van de regels mogelijk zijn. We gaan er 

nu van uit dat we ook na de voorjaarsvakantie ons huidige protocol streng moeten naleven. Dat 

betekent bijvoorbeeld geen vermenging van groepen en een schooldag tot 14.00 uur. 

Wanneer er meer bekend is, laten we dat weten. 

_______________________________________________________________________________ 

Leveringsproblemen fruit 

Onze fruitleverancier had door de sneeuw flinke problemen met de levering van het schoolfruit. 

Het is gisteren pas geleverd. We hebben de kinderen daarom ook wat fruit mee naar huis 

gegeven. Volgende week zal de levering weer aan het begin van de week plaatsvinden. 

________________________________________________________________________________________ 

Adressenspeurtocht 

Voor de kerstvakantie hebben we een wedstrijd uitgeschreven. Het doel van de wedstrijd was om 

zoveel mogelijk postertjes van onze school te vinden die de kinderen op de voorruit van hun 

woonhuis hebben geplakt. De looptijd van de wedstrijd is voorbij. Graag willen we de winnaar 
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gaan vaststellen. Alleen hebben we tot nu toe wel heel erg weinig wedstrijdformulieren 

terugontvangen. Daarom verlengen we de termijn van inleveren met een week. Lever je formulier 

dus snel in bij de leerkracht. Eind volgende week hopen we de winnaar bekend te kunnen maken. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Nieuwe externe vertrouwenspersoon 

Mijn naam is Vivian Donker-Hilhorst. Ik ben reeds 18 jaar werkzaam 

als orthopedagoog en onderwijsadviseur in de schoolbegeleiding. 

Daarvoor heb ik als leerkracht bovenbouw en intern begeleider in het 

basisonderwijs gewerkt. Ik zie mijzelf als ‘all-rounder’ in het onderwijs 

met daarbinnen mijn specialisme hoogbegaafdheid. Mijn 

interessegebied is breed. Zo heb ik de afgelopen periode als interim 

intern begeleider gewerkt, coach IB en ben ik nu werkzaam als 

(traject)begeleider Passend Onderwijs binnen SWV Passenderwijs te 

Woerden. Ook ben ik al enkele jaren aan SWV PPO Delflanden 

verbonden, in de preventieve ondersteuning, maar vooral als deskundige bij de verwijzingen naar 

SBO/SO. Ook voer ik basis-GGZ trajecten uit bij (begaafde) kinderen met een specifieke hulpvraag. 

Mijn ervaring met trajectbegeleiding en ‘bemiddeling’ tussen school en ouders hebben mij ertoe 

gezet volmondig “Ja” te zeggen toen ik als opvolger van Pieter de Wit als vertrouwenspersoon 

werd gevraagd. Mijn empathisch vermogen, gevoel voor rechtvaardigheid en 

doorzettingsvermogen komen daarbij goed van pas. Ik vind het belangrijk een vraagstuk van alle 

kanten te belichten en de beste oplossing te zoeken, het liefst voor alle partijen. Ik ben goed 

bereikbaar per mail: v.donker@onderwijsadvies.nl of telefonisch 0182-556494 (doorschakeling 

naar mobiel). Ik laat snel iets van mij horen wanneer ik het bericht heb gelezen of gehoord. 

________________________________________________________________________________ 

Nationale vogeltelling 

Op 29, 30 en 31 januari hebben kinderen van onze school meegedaan aan de nationale 

vogeltelling. Wie op de website van de nationale vogeltelling op onderzoek uitgaat, kan zelfs 

vinden wat de top 5 aan vogels is bij ons in de Van den Berghlaan, bij school dus.  

De top 5 bestaat uit: 

1. Kauw 

2. Halsbandparkiet (een exoot) 

3. Merel 

4. Koolmees 

5 ekster 

Graag willen we de deelnemende kinderen van onze school heel erg bedanken voor hun 

deelname. 
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________________________________________________________________________________ 

Bijzondere feestdagen in januari en februari 

Er zijn veel meer feestdagen dan we denken. In deze rubriek worden diverse feestdagen toegelicht 

die voor sommigen van ons belangrijk zijn. Het is leuk om dit van elkaar te weten. Zo leren we 

elkaar beter kennen. Deze keer de feestdagen die in januari en februari plaatsvinden. 

 

Driekoningen, 6 januari 

Die koningen, de bijbel noemt hen 'wijzen', kwamen uit het oosten naar Betlehem 

door een grote, heldere ster te volgen. Kunstenaars beelden het verhaal van 

Driekoningen graag uit. Ze stoppen er vaak allerlei verborgen betekenissen in. De drie 

koningen verwijzen bijvoorbeeld naar alle leeftijden van een mens. Melchior is oud en 

heeft een grijze baard. Caspar is van middelbare leeftijd en Balthasar, de zwarte koning, is nog 

jong. De koningen staan ook voor alle werelddelen die vroeger bekend waren: Europa, Azië en 

Afrika. 

Hun drie cadeaus zijn bijzonder. Jezus krijgt goud, wierook en mirre. Goud is voor een koning, 

wierook is voor een god en mirre is voor een dode. Dat betekent: Jezus is een koning, hij is 

goddelijk én menselijk. 

 

Chinees Nieuwjaar, 12 februari 

Dat begint tussen 21 januari en 20 februari, op de tweede nieuwe maan na 

de kortste winterdag (21 december). Twee weken lang zijn er verschillende 

feestdagen met als afsluiter een lampionnenfestival, als er weer een volle 

maan is. 

 

Valentijnsdag, 14 februari 

Op 14 februari kun je jezelf voordoen als Valentijn, oftewel de heilige Valentinus. 

Je verstuurt dan bloemen of een kaartje zonder je eigen naam. Aan iemand die je 

wilt bedanken. Aan iemand die je leuk vindt. Of zelfs aan iemand op wie je 

verliefd bent… 

over de échte Valentinus is heel weinig bekend. Waarschijnlijk stierf hij al 

omstreeks het jaar 270. Er bestaan wel verhalen dat hij bloemen gaf aan verliefde stelletjes. Want 

als je van iemand houdt, moet je daar net zo goed voor zorgen als voor een bloem, vond hij. En 

Valentinus zou in het geheim huwelijken hebben geregeld.  

 

Carnaval, 14 t/m 16 februari 

Met carnaval staat alles op zijn kop! Je leeft je helemaal uit: verkleden, gek doen, 

veel eten en drinken… Want carnaval was vroeger het laatste moment in de 

winter waarop je dat allemaal mocht doen. Daarna begon de vastentijd, die 

duurde tot aan Pasen. Dan moest je sober leven en serieus zijn. Je mocht 
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bijvoorbeeld geen vlees eten.  

 

Aswoensdag, 17 februari 

Aswoensdag is de woensdag na het carnavalsfeest. Op deze dag begint voor de 

christenen de vastentijd. In de katholieke kerk krijgen mensen op Aswoensdag 

een kruisje van as op hun voorhoofd getekend. De as is gemaakt van verbrande 

“palmtakjes”, die het vorige jaar met Palmpasen aan de gelovigen zijn uitgedeeld. 

Het askruisje is een teken van berouw voor verkeerde daden. En het herinnert je eraan dat aan 

alles een einde komt. Maar as is ook heel vruchtbaar, dus staat het ook voor nieuw leven. 

 

Yan Yat, 18 februari 

Chinezen noemen deze dag de Alle-mensen-zijn-jarig-dag. Iedereen is 

tegelijk jarig en dus ook een jaartje ouder. En als je op deze dag rauwe 

plakjes vis eet, leef je langer. Yan Yat wordt gevierd op de zevende dag van 

het Chinees nieuwjaar. 

 

Poerim (lotenfeest), 26 februari 

Dit Joodse feest is heel vrolijk maar gaat terug op een ernstig verhaal. In het 

jaar 475 ontkwamen de joden aan een massale moordpartij in Perzië, 

ongeveer het Iran van nu. Haman, de minister van de Perzische koning, had 

om de slachting gevraagd. Maar het joodse meisje Esther en haar oom 

Mordechai overtuigden de koning ervan hoe misdadig dat was. Haman werd 

ter dood veroordeeld en de joden wisten de aanval met een hevig gevecht af te slaan.  

 

Lantaarnfeest, 26 februari 

Op de laatste dag van het Chinees Nieuwjaar vieren Chinezen in Nederland 

het Lantaarnfestival. Bij de eerste volle maan van het nieuwe jaar gaan 

kinderen met lampions de straat op. Leeuwendansen en vuurwerk verjagen 

het kwade. 


