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Samen Pasen vieren Vandaag hebben we de 
opening van het Paasproject gehad met onze 
maatjesgroep. Pasen is het eerste project waarin we 

weer echt samen op kunnen trekken. Het 
spreekt voor zich dat we dat gaan doen. 
Voor de invulling van het project hebben 
we ervoor gekozen een verbinding te 
maken met wat er gebeurt in de wereld 
nu, waar het nieuws en de kranten iedere 
dag vol mee staan; de oorlog en de 
migrantenstroom die op gang is 
gekomen. Inhoudelijk zal de aandacht 
vooral uitgaan naar het laatste. Het 

project krijgt de naam ‘Mensen met koffers’ naar het 
gedicht van Sjoerd Kuyper. Momenteel zijn er 
wereldwijd 80.000.000 mensen op de vlucht. Bij 
zulke verbijsterende cijfers verdwijnen de gezichten 

achter de getallen.  
In zijn gedicht schetste Sjoerd Kuyper het gevoel van 
ontheemding van deze vluchtelingen. Annemarie van 
Haeringen maakte twaalf portretten bij de tekst en 
gaf de mensen weer een gezicht. 
Deze tekst zit bij de opening van 
het project in de koffer voor de 
groepen 5 t/m 8. Voor de 
kinderen tot en met groep 4 
vormt het prentenboek De koffer 
de basis voor het project. 'De 
koffer' is een bijzonder prentenboek dat aan het 
denken zet over vreemdelingen en vluchtelingen. Op 
een dag verschijnt er een oververmoeide 
vreemdeling in de gedaante van een fantasiedier 
met slechts een koffer. Iedereen barst van de 
vragen. Wat komt hij doen? Waar komt hij vandaan? 
En: wat zit er toch in die mysterieuze koffer? 'De 
koffer' is een hartverwarmend verhaal over hoop en 
vriendelijkheid en de manier waarop we 
omgaan met mensen in nood. Met slechts 
een paar personages en eenvoudige 
illustraties is het boek ook heel geschikt 
voor jonge kinderen. Vanuit deze teksten 
gaan we met de kinderen in gesprek en 
kiezen we voor passende verwerkingsvormen. U hebt 
een brief over Pasen ontvangen met daarin de 
praktische informatie over o.a. het Paasontbijt.   
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Meiden Donatushof winnen beker!  Op het 
schoolvoetbaltoernooi hebben de meiden een 
fantastische derde plaats behaald. Bijzondere 
prestatie die ook in de nieuwsbrief niet onvermeld 
kan blijven! 

 

 

 

 

Bericht van de BSO Buitenschoolse opvang en 
kinderdagverblijf gaan werken met DoenKids. Hierin 
staan veel activiteiten voor alle leeftijden die we 
kunnen gaan doen. We gaan hiermee dan ook een 
programma maken voor de BSO dat gedeeld zal 
worden met de ouders die tevens beschikken over 
het ouderportaal. Het idee is om samen met de 
kinderen van de BSO een digitaal prikbord te maken 
waarop zichtbaar wordt wat er in het programma 
zit. Hierdoor wordt de kinderparticipatie ook 
bevorderd. Alle medewerkers van de BSO en KDV 
hebben een webinar gevolgd over hoe we hiermee 
gaan werken. We hebben er veel zin in. 

Koningsspelen  Vrijdag 22 april vinden de jaarlijkse 
Koningsspelen weer plaats. Ook dit feest kunnen we 
weer als vanouds vieren. We gaan deze dag weer 
met de hele school bewegen! 
De kinderen worden dan dus ook in sportkleding op 
school verwacht. Studenten van het CIOS zullen 
deze ochtend verzorgen. De groepen 1 t/m 4 zullen 
de Koningsspelen hebben op locatie Hoijngstraat, 
zowel in de school als op het plein. Zij zijn die dag 
gewoon om 12:15 uit. De groepen 5 t/m 8 starten de 
dag in de Kooi en hebben daar alle activiteiten tot 

ongeveer 12:15 u. In de middag is 
er een programma met de eigen 
stamgroep op school. Zij zijn die 
dag dus gewoon om 14:30 u uit. 
Alle kinderen nemen die dag 
eigen eten en drinken mee.            

Samen lezen Nu de maatregelen rondom corona 
vrijwel volledig zijn losgelaten, kunnen we niet 
alleen weer vieren samen  en als maatjesgroepen bij 
elkaar op bezoek, maar zoeken we elkaar ook op om 
samen te lezen, werken en spelen.  Zo bracht de 
Populier voorafgaand aan een viering op de Dr. 
Hoijngstraat een bezoek aan de peuters. Op de 
donderdagen start er een bovenbouwgroep op de 
Dr. Hoijngstraat. Op dit moment is dat de Plataan. 
Andere groepen zullen volgen. Zij assisteren de 
kinderen uit de groepen 2, 3 en 4 , die bij het leren 
lezen gebruik  maken van Bouw,  bij het goed 
uitvoeren hiervan. Ook wordt er in de 
onderbouwgroepen, de peutergroepen en zelfs aan 
de baby’s voorgelezen.  Het zorgt voor een fijne, 
leerzame en Jenaplan start van de dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor duurzaamheid  In deze nieuwsbrief 
een herhaald verzoek kinderen fruit en brood mee 
te geven naar school en geen 
koeken. Als drinken het liefst 
gewoon water in navulbare flessen 
of bekers. Om de hoeveelheid afval 
te beperken liever ook geen 
voorverpakt eten. We merken dat dit weer om onze 
gezamenlijke aandacht vraagt en om samen gezond 
te blijven en eraan bij te dragen de wereld zo 
gezond mogelijk te houden, doen we dit! Natuurlijk! 


