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Geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
Vera Bron 
Juf Bron en haar man hebben afgelopen vrijdag een dochter ontvangen. Wat een prachtig 
geschenk! Haar naam is Vera. We willen juf Bron en haar man van harte feliciteren en wensen hen 
Gods zegen toe bij de opvoeding van de kleine Vera.   
We wensen Vera toe dat ze al jong de Heere Jezus lief mag hebben. 
 

 
 
Henrico Donkersteeg 
Bij de familie Donkersteeg is op 20 april een zoontje geboren. Zijn naam is Henrico. 
Henrico is het broertje van Gerwald uit groep 7.  
We willen de familie Donkersteeg van harte feliciteren met de geboorte van de kleine Henrico 
en wensen de ouders Gods zegen toe bij de opvoeding. 
We wensen Henrico toe wat op het kaartje stond: Heer kom wonen in dit kinderhart. 
Dan zal hij echt gelukkig worden! 
 
Liam en Noa van Noort 
Bij de familie van Noort is vorige week een tweeling geboren. Ze heten Lian en Noa. Wat een 
dubbel wonder!  
We willen de ouders en de grote broers Luuk en Milan van harte feliciteren met dit prachtige 
geschenk. Geniet er maar veel van! 
We wensen De kleine Liam en Noa toe dat ze de Heere Jezus mogen leren kennen als hun 
Zaligmaker.  



 
Nieuwe leerlingen 
In groep 0 zijn er afgelopen maandag een aantal nieuwe leerlingen ingestroomd.  We heten de 
volgende leerlingen hartelijk welkom: Rinske, Ruben, Siem en Liv. 
We wensen hen een fijne en gezegende tijd toe bij ons op school. 
 
Juf Pol 
Juf Pol heeft een stapje terug moeten doen in haar re-integratieproces. Voorlopig zal ze alleen nog 
werkzaamheden buiten de groep verrichten. Dat is een tegenvaller voor de juf die graag weer voor 
de groep wil staan. We wensen haar veel sterkte toe en beterschap.  
Juf van Bragt, juf Roelofsen en juf Sterk vervangen haar. Juf Sterk is het aanspreekpunt voor 
groep 1. 
 
Juf van Leeuwen 
Juf van Leeuwen is geslaagd voor haar studie ‘specialist hoogbegaafdheid’. 
We willen de juf van harte feliciteren met dit prachtige resultaat. We vinden het als school heel fijn 
dat we op dit gebied een specialist in huis hebben. Kinderen die meer en hoogbegaafd zijn krijgen 
zo de juiste begeleiding. 
 
Vacature 
Voor volgend schooljaar is er een vacature voor de onderbouw. De advertentie kunt u vinden op 
de website. 
 
Hemelvaartsdag 
Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. We denken er dan aan dat de Heere Jezus naar 
de hemel is opgevaren. Zijn werk op aarde was klaar. Hij had geleden en stierf aan het kruis voor 
zondaren. Na Zijn opstandig is Hij verschenen aan verschillende volgelingen en uiteindelijk is Hij 
opgevaren naar de hemel. Zijn discipelen zijn daar getuige van geweest. Hij is daar als Koning 
binnengehaald. Hemelvaart wordt daarom ook wel Kroningsfeest genoemd. 
Nu Hij in de hemel is kan iedereen door het gebed naar Hem toe gaan. Hij zit aan de rechterhand 
van Zijn Hemelse vader en Hij staat gereed om u te hulp te schieten als u tot Hem komt. 
Eenmaal zal Hij terugkomen, maar dan als rechter om iedereen te oordelen. Wij kunnen dan alleen 
voor Hem verschijnen als onze zonden vergeven zijn.  
Wil Hij ook uw en mijn zonden vergeven? 
Ja Hij doet niets liever dan zondaren zalig maken. Vlucht tot hem en vertel uw nood. Hij heeft alles 
wat wij missen. Mist u geloof? Ga tot Hem! Mist u vrede in uw hart? Ga tot Hem! Wilt u vergeving? 
Ga tot Hem! Wilt u eeuwig leven? Ga tot hem! 
Hij wil het u allemaal geven. Wacht niet tot het te laat is! God doet wat Hij belooft, maar als we 
Hem niet gewild hebben in dit leven, kunnen we na dit leven niet voor Hem verschijnen. Ga 
daarom tot Jezus en rust niet voordat u weet dat het in orde is tussen u en de Heere. 
We wensen u een gezegende Hemelvaartsdag en fijne dagen toe!   
 
 
Belangrijke data t/m de zomervakantie: 
13 mei Hemelvaartsdag 
14 mei vrij 
24 t/m 26 mei pinkstervakantie 
10 juni leerlingbespreking onderbouw (groep 2 vrij) 
30 juni t/m 2 juli Kamp groep 8 (onder voorbehoud) 
21 en 22 juni contactavond groep 1-2 
14 juli afscheidsavond  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
R. Arends 
 


