
 

 

 

 

Basisschool en Corona-virus. 
Het kabinet heeft de laatste maatregelen versoepeld en voor het onderwijs wordt er 
gewerkt aan een lange termijnstrategie. 
De basismaatregelen blijven gelden. 
 

 
 
Leerkrachten en kinderen met klachten blijven thuis. Bij een negatieve test of volledig 
klachtenvrij kunnen zij weer naar het werk/school. 
 
Na de meivakantie gaan wij stoppen met het verzorgen van de online lessen. Kinderen die 
Corona, griep of andere klachten hebben zijn “ziek” thuis en volgen weer lessen op school 
wanneer zij beter zijn. Voor kinderen die langer dan vijf dagen niet naar school kunnen, 
zullen wij in overleg wel thuisonderwijs bieden. 
 
Het advies om preventief te testen voor medewerkers en leerlingen van groep 6-7-8 vervalt. 
Er zijn voor alle leerlingen nog wel op school tests aanwezig, deze kunt u halen wanneer uw 
kind klachten heeft. 
 
Paasviering. 
Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) vieren wij op school het feest van Pasen.  
Wij starten met een gezellig gezamenlijk ontbijt in de klas.  
De OR zorgt voor een Paashaantje (witbroodje met een krentenoogje), 't Drummerke 
verzorgt voor ieder kind een gekookte eitje en de school versiert het ontbijt met een 
chocolade haasje.  
Kinderen die op school nog iets meer willen eten, kunnen zelf 
een belegd broodje meenemen. 
 
Tijdens het ontbijt kijken en luisteren de kinderen naar het 
paasverhaal en daarna is het natuurlijk tijd om traditioneel 
eieren te gaan zoeken. 
 

 
 
 



 

 

 
Cultuurtje. 
Maandag 11 april hebben wij met de hele school een culturele ochtend gehad. De kinderen 
zijn groep doorbrekend aan de slag gegaan met “dansen en muziek”, “cultureel erfgoed” en 
“dramatische expressie”. 
Deze culturele ochtend stond in het teken van Pasen. 
Bij het onderdeel “dansen en muziek” zijn de kinderen aan de slag gegaan met ritmes, 
samen muziek maken en bewegen op muziek. 
 
Bij “cultureel erfgoed” is er ingezoomd op: weet wat je viert.  
Wij vieren feesten, maar waar komen ze vandaan en wat is de betekenis?  
Wat is Pasen? Orthodox Pasen? Wat eet je met Pasen? 
 
 

Bij dramatische expressie stond het bewegingsspel centraal. 
Deze spelvorm heeft raakvlakken met dans: beweging staat centraal. Anders dan bij 
pantomime wordt er geen handeling uitgebeeld. Het is een laagdrempelige spelvorm waarin 
de creativiteit en fantasie wordt gestimuleerd en het lichaamsbesef versterkt. 
Binnen het bewegingsspel wordt veel geïmproviseerd en wordt het abstract denkvermogen 
aangesproken.  
 
Koningsdag. 
We nodigen alle kinderen uit om op vrijdag 22 april in 
sportieve oranje outfit én met een lege maag naar school te 
komen!!  
Op deze dag beginnen we met het Koningslied ‘FitTop10’ 
van Kinderen voor Kinderen.  
 
Daarna is er een feestelijk ontbijt. Hiervoor hebben de kinderen een bord, bestek en beker 
nodig. Wilt u de spullen in een rugzak op donderdag 21 april mee naar school geven?   
 
Om 9.30 uur lopen we met alle kinderen van de school naar het sportpark ‘De Toppenberg’ 
in Heumen om samen lekker te bewegen. Om 12.00 uur kunt u uw kind(eren) ophalen op 
het sportpark. Alle kinderen hebben daarna meivakantie.  
  
Met sportieve groet,  
Werkgroep Koningsspelen  
Sanne en Silvia  
 
 
 

Pasen is voor Christenen het belangrijkste feest van het jaar. Elk jaar wordt het op een andere dag 
gevierd: op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Pasen is het feest van een nieuw 
begin. Christenen herdenken met Pasen dat Jezus na zijn dood uit zijn graf is opgestaan. De dood is 
voor de christenen niet het einde, maar een overgang naar een eeuwig leven. 

Basisonderwijs online 



 

 

Vooraankondiging “Wieger wordt wakker”. 
Dit schooljaar zijn er in alle groepen muzieklessen. Een deel van de groepen hebben 
zanglessen van de docent Hannelore van ‘Zingkwartier’ en een deel van de groepen 
algemene muzikale vorming/blokfluitlessen van muziekdocent Femke. Op dit moment zijn zij 
bezig met het oefenen voor een voorstelling speciaal voor alle ouders. Deze voorstelling 
(samen met het orkest van Vlijt&Volharding) zal plaatsvinden op dinsdag 14 juni van 18.30-
20.00 uur. Reserveer deze datum en tijd alvast in uw agenda om erbij te kunnen zijn.  
 
 

Kledinginzamelactie Bag2school 18 en 19 mei 
Woensdag 18 mei en donderdag 19 mei kunt u meedoen met de 

kledinginzamelactie. 

De ouderraad heeft via de organisatie Bag2school Nederland 

deze actie opgezet om extra geld in te zamelen. 

De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten voor de kinderen op school. 

U kunt eigen plastic zakken vullen met schone kleding, schoenen (per paar aan elkaar), 

lakens, dekens, gordijnen, knuffels, handtassen, riemen/ ceinturen. Uw dichtgeknoopte 

zakken kunt u inleveren in het speellokaal bij ons op school vanaf woensdag 18 mei.  

Op vrijdag 20 mei om 10.00 uur worden de zakken opgehaald door Bag2school. 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. Wilt u meer weten over de 

organisatie Bag2school Nederland, kijk dan op www.bag2school.nl 

 

 

 
Om alle mooie en gezellige activiteiten voor de kinderen 

 te ondersteunen zoekt de ouderraad  
weer enthousiaste nieuwe ouders die mee willen doen.  

In de bijlage van dit berichtje  
kunt u hier meer over lezen. 

 
 
 
 

http://www.bag2school.nl/


 

 

Buitenschoolse informatie: 
 
 
 

 
 
 
 
Kruisweg in de Heemtuin 
In de week voor Pasen is er iets heel bijzonders te zien in de Heemtuin in Malden! 
In vijftien nieuwe schilderijen opgesteld langs een route van zo’n 800 meter wordt de weg 
uitgebeeld die Jezus ging naar het kruis. Dit verhaal verbeeldt het lijden aan de wereld, aan 
geweld en onverschilligheid, en sterven voor nieuw leven. Of je nu christen bent of niet, kan 
dit verhaal je raken en is het cultureel belangrijk. Neem eens de tijd om de beelden in je op 
te nemen en je gedachten daarover te laten gaan! De kruisweg blijft staan tot tweede 
Paasdag, maandag 18 april. 
 
Op de website www.pknheumen.nl zal er ook een puzzeltocht voor kinderen langs de 
schilderijen beschikbaar zijn. We hopen dat jullie meedoen! 
 
Dit project gaat uit van de Protestantse gemeente Heumen, de Rooms-katholieke 
deelparochie Malden, de Overasseltse kunstenares Machteld Meij, de Heemtuin Malden en 
de dichtersgroep Vers uit Heumen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hermen Kroesbergen 
(predikant@pknheumen.nl, 06-22989516) 
 
 

http://www.pknheumen.nl/
mailto:predikant@pknheumen.nl

