
 

 
 
 
 
Algemeen 
40 dagen lang werken we met de leerlingen toe naar 
het Paasfeest. Een feest waarmee we bevrijding 
vieren en een nieuw begin.  
Met alles wat er in de wereld gebeurt, blijft de 
voorbereiding op het Paasfeest erg actueel. 
 
Kanjers en breinkrachten in groep 5 
Groep 5 heeft een les beschreven dat een mooi 
voorbeeld is van het combineren van wat zij leren 
tijdens de Kanjerlessen en het toepassen van de 
Breinkrachten. 
Dit vindt u in de bijlage. 
 
Een veilige fiets 
Een veilige fiets is de basis om veilig te kunnen 
fietsen. In Nederland fietsen we behoorlijk veel. 
Belangrijk dus dat je fiets in orde is! Maar wanneer is 
je fiets veilig? Waar moet je op letten? 
 
Op vrijdag 1 april worden de fietsen van alle leerlingen 
van groep 7 gekeurd. 
Voor groep 7 is het een veilige voorbereiding op het 
fietsexamen. Een goedgekeurde fiets is verplicht en 
vooral veilig. 
Het is de bedoeling dat alle leerlingen van groep 7 op 
vrijdag 1 april op de fiets naar school komen. 
 
The Passion 
In aanloop naar de landelijke Passion op Witte 
Donderdag is er “The Passion 40daagse” waarbij er 
overal in Nederland kleine concerten en paaswaken 
worden gehouden.  
De Hervormde gemeente in Zevenbergen doet hier 
ook aan mee. Graag nodigen we u en alle leerlingen 
uit om bij ons langs te komen en hieraan mee te doen.   
   
Op 16 april is er in Hervormde kerk Zevenbergen een 
concert van KidsCrew. Het concert heeft het thema 
van The Passion: Alles komt goed?! en begint om 
15:30 uur. U bent hartelijk welkom, boek van tevoren 
wel even je ticket(s) via www.zingenindekerk.nl 
  
Op 16 april organiseren wij een paaswake rond een 
replica van het bekende Passionkruis.  
De paaswake heeft hetzelfde thema als de landelijke 
Passion: Alles komt goed?!  
Bezoekers kunnen een kaarsje branden, een kaartje 
schrijven voor iemand die bemoediging nodig heeft en 
er is alle ruimte om gedachten te delen, vragen te 
stellen of gewoon even stil te worden.  
De paaswake wordt gehouden tussen 11:00 uur en 
15:00 uur. Er zijn mensen om mee in gesprek te gaan. 
De paaswake is voor iedereen gratis toegankelijk. 
 
De flyer vindt u in de bijlagen. 
 

JGZ 
Vanuit de JeugdGezondheidsZorg ontvingen we 
onderstaand bericht met het verzoek dit met onze 
ouders te delen: 
Naar aanleiding van het vorige bericht om vanaf 
februari 2022 de leerlingen op de leeftijd van 5 en 
10/11 jaar structureel weer op school te gaan zien, 
zijn er bij ons veel reacties gekomen variërend van blij 
dat we komen tot zorgen over hoe dit te organiseren 
in Corona tijd, met oog op uitval leerkrachten en 
kinderen, roosters die wijzigingen en klassen die 
worden samengevoegd.  
Ook bij ons is er uitval en staan we voor logistieke 
uitdagingen. Daarom hebben wij besloten het 
resterende schooljaar de 5- en de 10/11- jarigen nog 
op de GGD-locatie te zien, in de hoop dat dit ons allen 
duidelijkheid en rust geeft. 
Vanaf het schooljaar 2022-2023 zullen we de 
kinderen structureel weer op school zien, mits er geen 
veranderingen zijn in de huidige situatie rondom het 
coronavirus. 
 
Studiedag 
Op donderdag 24 maart staat een studiedag gepland. 
Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
’s Ochtends hebben we een gezamenlijke scholing 
met de collega’s van het Bastion en De Rietvest. 
’s Middags vervolgen we de studiedag op de eigen 
scholen. Wij gaan alvast een start maken met de 
groepsindeling, etc voor het nieuwe schooljaar. 
Pas als alle keuzes definitief zijn, zullen we u 
daarover verder informeren. 
Denkt u er aan om eventuele opvang zelf in te lichten. 
 
Overblijven 
Tussen de middag kunnen onze leerlingen tegen 
betaling op school blijven eten. 
Wij stimuleren een gezonde lunch. 
Daarbij zijn snoep en koek niet toegestaan. 
 

 
Start zomertijd 
In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 maart gaat 
de klok een uur vooruit. Het blijft dan ’s avonds weer 
steeds langer licht. Fijn. 
 
Agenda 
Do 24 mrt  studiedag, alle leerlingen vrij  
Zo 28 mrt  start zomertijd 
Do 31 mrt  theoretisch verkeersexamen groep 7 
Vr 1 apr  fietscontrole groep 7 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
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Kanjers en Breinhelden in groep 5 

In groep 5 doen we de Kanjertraining en Breinhelden training  om en om. 

Soms vallen de thema’s samen zoals met : Stop, hou er mee op!  

Waarmee moet iemand ophouden? Hoe geef  ik mijn grens aan?  Hoe kan ik helpen om iemand met 

bepaald gedrag te laten stoppen?  Kan ik een gedachte stopzetten en me concentreren op een andere 

gedachte ? 

 

 

 

 

 

 

Binnen de Breinkrachten kun je de Stopkracht gebruiken 

Teken: Stopteken met de hand 

Stopkracht helpt ons te stoppen. Niet voor je beurt praten bijvoorbeeld. Of niet letten op je 

buurman als er werk afgemaakt moet worden. Stopkracht leert ons onszelf in te houden zodat 

we toekomen aan ons werk en kunnen leren. 

In de klas hebben we geoefend om automatische  reacties tegen te leren houden en een nieuwe 

reactie te oefenen.    

 

  

recht=recht en krom = krom  lang=lang en kort=kort 

Maar wat als ik zeg: recht heet nu voortaan krom en krom 

heet nu recht? 

En wat als er bewegingen bij gemaakt moet gaan worden die tegenstrijdig lijken?  

Bij “kort” maak ik mijn arm lang en bij “lang” maak ik met mijn wijsvinger en duim een gebaar? 

In de klas hebben we hier in een  flitsend  tempo mee geoefend en het blijkt echt een hersenkraker te 

zijn! Probeer maar eens uit! 

  



 

 


