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Vraag en antwoord 

Vraag 

Is de samenstelling van de stamgroepen al bekend? 

Antwoord 

Nee. We krijgen deze week de laatste wensformulieren binnen. Ook is deze week pas duidelijk geworden hoeveel 

uren er ingezet mogen worden voor leerkrachten. Dus de puzzel kan nu worden afgemaakt. 

Zodra de stamgroepen zijn ingedeeld, krijgt u hierover schriftelijk bericht. Dus u hoort de indeling niet via uw kind, 

maar via ons. 

 

Vraag 

Mijn kind heeft structuur nodig en ik ben bang dat hij door de de wisselingen en andere samenstelling van groepen,                    

die structuur mist. Hoe gaan jullie daar mee om? 

Antwoord 

Structuur is voor alle leerlingen belangrijk. We besteden altijd al veel aandacht aan rust en orde in de school en dat                     

zal straks niet anders zijn.  

Kinderen werken elke dag een aantal uren in een vaste stamgroep. De wisselingen vinden plaats als het kind van de                    

ene naar de andere workshop moet gaan. Deze wisselingen vinden volgens vaste regels en routines plaats. 

Een van de positieve punten van Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd is juist het bieden van een vaste structuur. Dat is wel                      

een andere structuur dan zoals ons onderwijs nu is geregeld, maar de ervaring van andere scholen leert, dat                  

kinderen hier snel aan wennen en dan juist baat hebben bij de structuur van O4NT. 

 
Vraag 
Worden gymlessen gegeven met leerlingen van verschillende leeftijden? Kan me voorstellen dat lessen moeten              
worden aangepast op jongere leerlingen? 
Antwoord 
De gymlessen worden gegeven aan de stamgroep. En deze stamgroepen worden in de             
sporthal weer gesplitst in leerlingen van de eigen leeftijd. Dus in feite gaat het              
bewegingsonderwijs net als nu: we houden kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar. 

Mededeling van de Oudervereniging 
 
Anders dan op de schoolkalender staat vermeld, is er volgende week maandag geen OV overleg. 
 
Met vriendelijke groeten, OV De Huve 
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Diploma 

Silvia de Ruiter heeft haar zwemdiploma A behaald. 
Wat een kanjer, van harte gefeliciteerd. 

Paasviering 

 
Het thema van de Paasviering is: “De Koning te rijk” en we            

praten over: “Ik geef je iets van mezelf…” en we horen dat            

Jezus het kostbaarste wat hij heeft geeft voor de mensen. 

 

We vieren het Paasfeest op woensdag 12 april a.s. met de           

kinderen op school in de eigen groep. De viering zal om 10.30            

starten. We vertellen het Paasverhaal en zingen passende        

liederen. Ook staan we deze ochtend extra stil bij de mensen           

die wel een beetje vrolijkheid kunnen gebruiken.  

 

Uw kind mag deze dag zoals gebruikelijk zijn / haar eigen fruit en drinken meenemen. 

We hanteren deze dag de normale schooltijden. 

 

De Paascommissie 

 

Nieuws van het kleuterplein 

 
Donderdag 30 maart zijn alle leerlingen van het kleuterplein naar de voorstelling Loet Moet in hof 88 geweest. Zowel 

de kinderen als alle ouders die mee gereden hebben, hebben er erg van genoten. We konden heerlijk kijken naar de 

voorstelling, mee dansen met een Amerikaanse dans en luisteren naar de liedjes van Loet. De vader van Emma-Lynn 

werd zelfs even als ‘leen-papa’ gebruikt door Loet, hij deed met haar mee aan een echte circusact! Na de voorstelling 

zijn alle kinderen met Loet op de foto geweest en kregen wij het boek en de dvd van de voorstelling LOET MOET mee 

naar school. 

Een erg geslaagd uitje, met dank aan alle ouders die ons wilden halen en brengen! 

Deze week is de laatste week dat we werken over het thema lente. Donderdag 6 april zal de afsluiting zijn met 

ouders in de klas. We zingen het themalied over de lente. 

De komende twee weken werken we niet uit de methode. We zullen veelal werken over de Pasen. We zingen liedjes, 

luisteren naar verhalen uit de bijbel en maken werkjes.  

Dinsdagmiddag leerden we buiten op het plein het dansje wat hoort bij het nieuwe liedje van de Koningsspelen van 

Kinderen voor Kinderen: Okido.  

Wauw, wat konden veel kinderen dit al snel. We oefenen in de klas het liedje nog even door, zodat we het tijdens de 

Koningsspelen 'allemaal' kennen.  

Volgende week donderdag zijn de kinderen een extra dag vrij ivm een Studiedag van de leerkrachten.  

 

2 
 



Bijbelverhalen 
 

Thema: Voor geen goud  

 

Lucas 22:1-23, 47-62, 23  

Voor geen goud laat je je vrienden in de steek, toch? Judas verraadt Jezus voor een zak met geld en Petrus zegt drie 

keer dat hij Jezus niet kent. Uiteindelijk komt het zo ver dat Jezus gekruisigd wordt. Maar dat is niet het einde, want 

voor geen goud laat God het verhaal van zijn zoon eindigen in die nacht. Want na Goede Vrijdag wordt het Pasen! 

 

Verhalen:  

Judas verraadt Jezus, Lucas 22:1-23  

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Lucas 22:47-62  

Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23 

 

Verjaardagen 

De jarigen van deze week zijn: 

 

5 april Caitlynn van Engelen groep 5 9 jaar 

6 april Levi van Rhee groep 5 9 jaar 

7 april Floortje Kroezen groep 4 8 jaar 

Jonathan Veldman groep 3 7 jaar 

8 april Selina Berkel groep 8 12 jaar 
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