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Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

Zalving door Maria – Voetwassing. 
Bovenbouw: 

Gearresteerd. Jezus is gevangengenomen. Hij heeft niets gedaan dat de arrestatie rechtvaardigt. Hij kiest voor 

zijn gevangenneming en veroordeling. Hij is de Koning en heeft de beschikking over legioenen engelen om Hem 

te komen verlossen. Maar hij kiest daar niet voor. In Johannes 10:17,18 staat dat Hij vrijwillig de macht had zijn 

leven af te leggen. Hij ondergaat alles om mensen vrij te maken van de zonde. Het Joodse Pascha laat dit zien in 

het verhaal van de uittocht uit Egypte. Het bloed van het lam wordt aan de deurposten gesmeerd zodat de ‘engel 

van het verderf’ aan die deuren voorbij gaat.  

 

Agenda: 

Hele week: School op SEEF verkeerslessen vervallen. 

1 en 6 april zijn alle kinderen vrij i.v.m. studiedagen van het team.  

 

Corona: 

We willen u als ouder(s) vragen alert te blijven en bij twijfel uw kind te laten testen bij klachten.  

Als school passen we de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs. Zie ook de volgende 

links: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen en  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-

kinderen  

 

Kinderen t/m de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:  

• als ze af en toe hoesten,  

• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.  

 

Zij moeten thuisblijven als:  

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);  

• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest; 

• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;  

• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;  

• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of 

benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;  

• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende 

de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer 

naar school. Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig 

klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar 

school.  

 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 

• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of 

benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is; 

• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek;  

• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag 

bekend is; 

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuis in isolatie blijven en 

uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen 

klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven; 

• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind 

t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In 

afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan gaat 

de leerling 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 5 na het laatste contact met de huisgenoot, kan de leerling  

worden getest. Bij een negatieve uitslag mag de leerling uit quarantaine en weer naar school.  
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Mocht u vragen hebben dan denken we graag met u mee en kunt u Marleen bellen (06-52395562) of mailen 

marleen.baas@d4w.nl. 

 

Start van de ochtend: 

Elke schooldag starten om 08.30 uur de lessen in alle groepen. We merken dat er geregeld kinderen nog om 

08.30 uur het plein op lopen om naar binnen te gaan. Het stoort in een groep als kinderen later binnenkomen. 

Vanaf 08.20 uur kunnen kinderen al naar binnen.  

 

Kangoeroewedstrijd: 

Zoals ieder jaar doen we ook dit jaar weer mee met de Kangoeroewedstrijd. Dinsdag 23 en donderdag 25 maart 

maken bijna alle rekentijgerleerlingen uit groep 5 t/m 8 de reken/wiskunde opgaven van deze wereldwijde 

wedstrijd per groep in het pluslokaal. Bent u nieuwsgierig naar deze wedstrijd, kijk dan even op 

www.w4kangoeroe.nl Op de site kunt u de opgaven van voorgaande jaren bekijken of zelf proberen op te lossen. 

Er zijn al opgaven vanaf groep 3 en dit loopt door t/m de hoogste groepen van het voortgezet onderwijs. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin/GGD: 

Als bijlage sturen wij u een kort artikel waarin het thema ’Ouderschap in tijden van Corona’ wordt belicht uit het 

alledaagse opgroeien en opvoeden van kinderen.  

 

Brede School: 

Deze week start de werving voor de volgende activiteiten.  

 

voor wijk activiteit start op  groep inschrijven tot 

Stedelijk Lef! faalangsttraining woensdag 14 april 2021 5,6 Maandag 29 maart 2021 

 

Wilt u automatisch alle informatie over nieuwe activiteiten ontvangen? Abonneert u zich 

dan hier op de wekelijkse nieuwsbrief. 
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