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Pasen; een venster op de wereld Het Paasproject 
heeft dit schooljaar als thema ‘Een venster op de 
wereld’. Het is een tweeledig thema. Het is lente, de 
ramen kunnen open en we kunnen genieten van wat 
er buiten in de natuur gebeurt. En er is een meer 

figuurlijke interpretatie. Een venster 
op de wereld nodigt ons uit verder te 
kijken dan wat er in onze eigen 
‘kleine’ wereld gebeurt. De wereld is 
groter dan het dorp Bemmel in 
Nederland. Op veel plekken in de 
wereld is er een hoop minder 
vanzelfsprekend. Pasen vormt een 
mooie gelegenheid hier aandacht 
voor te hebben. Voor beide 

interpretaties is er een invalshoek met verhalen. 
Voor het raam open naar buiten is dat het verhaal 

van ‘Hele grote muis en hele kleine muis’ uit het 
boek van Arnold Lobel ‘Bij uil thuis’ waarin grote 
muis kleine muis van alles laat zien. Voor de blik op 
de wereld zijn dat verhalen uit het 
boek ‘Kinderen die de wereld hebben 
veranderd’. Het boek vertelt de 
verhalen van kinderen over de hele 
wereld die hun stem hebben laten 
horen over discriminatie, kinderarbeid, 
uitsluiting van onderwijs, oorlog, 
ziekten en hongersnood. Ze zijn 
gehoord, ondanks of misschien juist 
dankzij hun jonge leeftijd. Andere kinderen en 
volwassenen putten inspiratie uit hun 
doorzettingsvermogen. De verhalen stellen een 
voorbeeld en tonen aan dat verandering wel degelijk 
mogelijk is en dat het zin heeft om op te staan tegen 
onrecht. Daarmee staat het paasproject in het teken 
van hoop, mogelijkheden en beloftes. En de 
kinderen zijn aan het woord en staan centraal.  

Het Paasproject wordt maandag 8 april op beide 
locaties door kinderen in de verschillende groepen 
geopend. Op vrijdag 19 april beginnen we de dag 
met Paasontbijtjes waarbij de kinderen weer een 
ontbijtje voor elkaar maken. Hierover ontvangt u 
nog nadere informatie. Op die ochtend hebben we 
ook de Paasviering samen met alle kinderen van de 
basisschool. 

8  Koffieochtend kinderdagverblijf/ peutergroep 
9 Koffieochtend kinderdagverblijf/ peutergroep 
            11.00 uur—11.30 uur 
 
 

5         Groep 1 en 2 vrij  
12 Koningsspelen 
19       Paasontbijt en Paasviering 
22 april—3 mei    Meivakantie 
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Aanmelden jonge broertjes en zussen In deze 
periode van het jaar zijn we het schooljaar 2019-
2020 aan het voorbereiden. Daarbij is het van 
belang een goed beeld te hebben van de 
leerlingaantallen. Wanneer u al schoolgaande 
kinderen hebt, maar ook nog kleinere broertjes of 
zusjes thuis, dan is het fijn als u die tijdig aanmeldt. 
Alvast dank voor de moeite! 

Bewegen is gezond Op locatie Dr. Hoijngstraat was 
er de afgelopen weken een gezamenlijk thema 

‘Bewegen is gezond.’ 
Elke dag hebben de kinderen 
het fitte vierkantje om de 
school gelopen of gerend. Ook 
waren er verschillende 
workshops, zoals een 
handbalclinic, dans en 
kinderyoga. In de school hingen 

diverse beweegkaarten. Veel kinderen hebben even 
geplanked of wat squads gedaan. En bij gezond 
bewegen hoort ook gezond eten. Iedere dag even 

kijken welk fruit er mee was en 
geteld hoeveel verschillende 
soorten fruit er waren. 
In de Goudenregen en de 
Populier kwam Bob Arends wat 
vertellen over veganisme. We 
zijn ook zelf aan de slag gegaan 
en hebben gekookt en 
geproefd. Leuk om te zien dat 

er nieuwe (lekkere) smaken 
ontdekt werden! 
Speciale dank aan Corné en Laura, 
Maaike, José Scheerder van 
Groeigezond en aan Fenna en 
Martijn van biologisch 
landbouwbedrijf Wasdom, die ons 

geholpen hebben om ons allemaal in beweging te 
brengen! 

Verzoek van het Kinderdagverblijf  Zoals eerder 
vermeld in de nieuwsbrief is het aantal kinderen dat 
gebruik maakt van het kinderdagverblijf flink aan 
het groeien. Mochten er ouders zijn die twijfelen 
over het afnemen van opvang voor hun jongste 
zoon of dochter en hier mee wachten, adviseren we 

ze toch vroegtijdig een rondleiding en kennismaking 
te plannen. Het liefst 3 maanden voor aanvang van 
de opvang die ze nodig hebben.  

Vervoer en verkeer in het Olifantenbos In "het 
Olifantenbos" barst het van de vervoersmiddelen. Er 
wordt gereden, gevaren en gevlogen. Het museum 
staat al aardig vol; met sommige dingen mag je 
spelen, naar andere mag je alleen maar kijken. Van 
de fietsenmaker hebben we echte fietswielen, een 
zadel en 2 peuterfietsen  gekregen. Van een 
garagehouder een echte 
autoband, een stuur en een 
autolamp. Niks is er leuker 
dan de echte spullen. 
Gelukkig hebben we, om al 
het verkeer goed te laten 
verlopen en om geen 
ongelukken te krijgen, 
verkeersborden. Binnenkort komt een vader van een 
peuter met een echte tractor naar "het 
Olifantenbos" en ook gaan we nog op bezoek bij de 
fietshandelaar. Merle uit  de stamgroep de Populier 
heeft haar grote step laten zien, buiten, zodat we er 
ook op konden steppen. We spelen lerend en leren 
spelend met ontzettend veel plezier.  

Enquête Sjors Sportief en Creatief  Wij, drie 
derdejaarsstudenten van de opleiding Sport, 
Gezondheid & Management en stagiaires bij 
Transferpunt Sport, doen in opdracht van Stichting 
Welzijn Lingewaard (SWL) onderzoek naar de 
effectiviteit van het Sjors Sportief project in de 
omgeving Lingewaard. Hiervoor hebben wij een 
kleine enquête voor ouders van basisschoolkinderen 
opgesteld. Het zou ons erg helpen als u deze voor 
ons in zou willen vullen, het kost maximaal twee 
minuten van uw tijd en het is ook nog volledig 
anoniem. Hieronder vindt u de link naar de enquête, 
bij voorbaat dank voor het invullen! Link: https://
su.vc/sjorssportief  

Geen honden op het schoolplein Graag wijzen wij u 
nog een keer op de schoolafspraak dat er geen 
honden op het schoolplein mogen. Sommige 
kinderen zijn hier echt bang voor. Komt u met de 
hond, wacht u dan even op uw kind buiten het hek. 

https://su.vc/sjorssportief
https://su.vc/sjorssportief

