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Gaslek in school
Afgelopen woensdag 24 maart werd de
school opgeschrikt. Er werd gas geroken
in de buurt van de gasmeter. Snel
ingrijpen van de collega’s maakte dat de
school binnen 5 minuten was ontruimd
en de hulpdiensten -onder meer een
brandweer met gillende sirene- waren
snel ter plaatse.
Het was uiteindelijk de storingsmonteur
van netwerkbedrijf Liander die het lek
wist op te
sporen.
Inmiddels
mochten de
kinderen na
een kwartier
de school weer in. De storingsdienst kon
vervolgens veilig de lekkage verhelpen.
Complimenten aan de collega’s die rustig en snel de kinderen wisten te evacueren. En ook
complimenten voor de kinderen die
zich goed aan de instructies hielden
tijdens de ontruiming.

_________________________________________________________________________
Paasviering: eitje mee!
Op donderdag 1 april is de paasviering. In de klassen besteden wij uiteraard aandacht aan dit
belangrijke feest. Waar komt het vandaan en welk verhaal hoort daarbij? Als het goed is, weten
de kinderen dat na deze dag.
Door corona kunnen we dit jaar helaas geen paaslunch houden. We vragen dus of de kinderen
hun eigen lunch willen meenemen. De Oudervereniging zorgt wel voor een extra verrassing
tijdens de lunch.
Belangrijk: we vragen of ieder kind een hardgekookt ei wil meenemen. We hebben het nodig voor
een activiteit. Maar welke, dat zeggen we nog niet.
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Schoolkalender en corona
Het wordt een bekend verhaal: corona gooit onze schoolkalender danig door de war. Allerlei
geplande activiteiten mogen niet doorgaan. Wat gaat er wel door en wat niet in de maand april?
Je vindt het hieronder.
Dit gaat wèl door

29 maart

Dit gaat niet door

Rapportgesprekken
(online)

30 maart en 1 april

Screening kleuters
door GGD

1 april

Paasviering

13 april

Buitenles groep 1/2C

20 t/m 21 april

Eindtoets groep 8

23 april

Studiedag team
(kinderen vrij)

8 april

Schoolfotograaf

21 april

sportdag

Studiedag op 23 april
De vrijdag vóór de meivakantie, 23 april, is er een
studiedag op school. De kinderen zijn dan vrij. Tijdens
deze studiedag volgt ons team nascholing voor de
kanjertraining. De kanjertraining is de methode voor
sociale en emotionele ontwikkeling. Het gaat over het
bevorderen van onderling vertrouwen en sociale
veiligheid in de groepen. Dit zijn basisingrediënten voor
het creëren van rust in de klas. Om met de
kanjermethode te mogen werken, moet je
gecertificeerd zijn. Vandaar dat ons team geregeld
nascholing ontvangt om de laatste ontwikkelingen te
vernemen en de eigen kennis en vaardigheden verder
te verdiepen.

Al 132 jaar goed voor goed onderwijs!

Kinderraad houdt tweede vergadering
Vrijdag 19 maart was de tweede vergadering van onze kinderraad.
Voor de veiligheid hebben we besloten om deze vergadering
helemaal online te doen. In allerlei ruimtes van de school zaten de
leden van de kinderraad met een chromebook. Geweldig om te
merken hoe goed ze dat kunnen. We hebben een aantal belangrijke
onderwerpen besproken en ook klachten behandeld.
Het allerbelangrijkste was
het punt dat over
parkeren ging. Het
valt de kinderen
op dat er helaas nog steeds ouders zijn die hun
auto langs de stoep bij school parkeren. Dat,
zo zeiden de kinderen, levert onveilige
situaties op. Als we oversteken, kunnen wij
nog niet over een auto heenkijken. Dus we
zien het niet als er een auto aankomt.
Het gesprek ging over de vraag hoe we het
gedrag van ouders kunnen veranderen waardoor ze hun auto verder weg van school gaan
parkeren. We hebben een aantal oplossingen bedacht die we nu gaan uitwerken.
________________________________________________________________________________

Definitief afscheid juf Louise
Beste ouders/verzorgers,
Na ruim 5,5 jaar op de JvS werkzaam te zijn geweest, heb ik afgelopen woensdag dan echt
afscheid genomen. Officieel zou ik eind vorig schooljaar al afscheid nemen, maar al met al ben ik
toch nog een half jaar langer blijven hangen. De JvS heb ik als een hele fijne school ervaren en ik
heb er dan ook al die tijd met veel plezier gewerkt. Ik vind het fijn om nieuwe dingen te leren en
op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Vooral het werken met ‘zorgleerlingen’ vind ik erg
interessant en daar haal ik dan ook veel voldoening uit. Een nieuwe uitdaging die hierbij past lijk ik
gevonden te hebben en na de voorjaarsvakantie ben ik dan ook op een nieuwe school gestart. Ik
wil jullie bedanken voor de fijne jaren en de prettige samenwerking om het onderwijs aan jullie
kinderen zo goed mogelijk vorm te geven. Ik wens jullie nog fijne jaren op de JvS. Tot ziens!

Juf Louise Grapendaal
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Klimaatalarm in Hoofddorp
Dat het met het milieu en de natuur niet zo goed gaat, weet iedereen inmiddels. Wat is het dan
toch gek dat er nog steeds zo weinig gebeurt om het milieu en de natuur te verbeteren. Steeds
vaker worden er bijeenkomsten en protestacties gehouden om aandacht te vragen voor dit grote
probleem.
Enkele weken geleden werd er zo’n bijeenkomst gehouden op het
Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp-centrum. Het was een
indrukwekkende bijeenkomst die begon met een toespraak van de
bekende kinderboekenschrijver en oud-politicus Jan Terlouw (schrijver
van onder meer Oorlogswinter).
Opvallend was dat er tijdens deze bijeenkomst ook veel kinderen
aanwezig waren. Heel begrijpelijk, want zij zullen op termijn het
meeste gaan merken van de gevolgen van onze beslissingen en ons
handelen. Verscholen achter mondkap en protestbord ontdekten wij
onze leerling Siem! Hij weet nu al waar zijn werkstuk op school over moet gaan:
klimaatverandering en de gevolgen voor de wereld. Waarom? Om iedereen ervan te overtuigen
dat er echt iets moet gebeuren. Onze complimenten Siem voor je inzet voor een betere wereld!

_________________________________________________________________________
Trotse winnaar
We meldden het eerder al: Vanessa is de trotse winnares van de
speurtocht naar schoollogo’s in de wijk. Ze kreeg van school een
welverdiende prijs, het boek Het bacteriemysterie. Alsnog van harte
Vanessa, en heel veel leesplezier!

________________________________________________________________________________

Bijzondere feestdagen in april
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 april plaatsvinden.
Witte donderdag (1 april)
Witte donderdag is in de christelijke religie de donderdag direct voor goede vrijdag in
de goede week. Het is de dag dat het zogenaamde laatste avondmaal wordt
herdacht.
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Goede vrijdag (2 april)
Ook deze dag is een dag uit de goede week. Op deze dag herdenken de
christenen de dood van Jezus aan het kruis.
Stille zaterdag (3 april)
Dit is de laatste dag voor pasen. Jezus is van het kruis gehaald
en in een graf gelegd. Het graf is afgesloten met een grote steen. Daar rust hij nu.
Vandaar de naam ‘stille’ zaterdag.

Pasen (4 en 5 april)
Dit is verreweg de belangrijkste christelijke feestdag. Dan wordt gevierd dat
Jezus is opgstaan uit de dood. Drie dagen na de begrafenis gaan een paar
vrouwen naar het graf van Jezus. Tot hun grote verbazing is het geopend en
leeg. Een engel vertelt hun dat Jezus is opgestaan. Daarmee zijn de dood en de
zonden overwonnen.
Wesak ( 8 april)
In het boeddhisme zijn verschillende feestdagen: de verjaardag en de sterfdag
en de ‘verlichting’ van Siddharta Gautama, de stichter van het boeddhisme.
Een deel van de boeddhisten herdenkt deze gebeurtenissen op verschillende
dagen. Maar het kan ook allemaal op één moment in de lente en dan heet het
Wesak.
Ramadan 2021 (13 april – 12 mei)
De ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. In de
islam geldt ze als de heilige maand van inkeer en bezinning. Moslims
herdenken in deze periode dat Mohammed zijn eerste boodschap van god
ontving. Alles wat god hem vertelde, is opgeschreven in de koran. In deze
periode wordt van zonsopgang tot zonsondergang gevast.
_____________________________________________________________

Kalender
29 maart – 1 april
1 april
2 april
5 april
13 april
20 t/m 21 april
23 april
24 april t/m 9 mei

rapportgesprekken
paasviering
Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
tweede Paasdag (alle kinderen vrij)
buitenles groep 1/2C
eindtoets groep 8
studiedag (alle kinderen vrij)
meivakantie

