
 

 
 
 
 
Algemeen 
Samen op weg naar Pasen  
samen op weg –de toekomst tegemoet  
samen op weg naar Pasen  
samen op weg en weten het komt goed 
samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 
samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag! 
 
Dit refrein van een van onze paasliedjes spreekt hoop 
uit. Mooi om op deze manier samen naar het 
Paasfeest toe te leven. 
 
Maatregelen 
Inmiddels zijn alle maatregelen gelukkig van de baan. 
Enkele afspraken zoals de nooddeur gebruiken als 
toegangsdeur en de weekopening in de eigen klas 
vieren, zijn uit een soort nieuw automatisme in stand 
gebleven. Dit blijft zo tot aan de meivakantie. Wij 
overleggen intussen intern of er nog gewenste 
aanpassingen zijn aan de "oude" afspraken. 
Maar het Paasfeest vieren we weer samen! 
 
Paasfeest 
Op donderdag 14 april vieren we met alle kinderen het 
Paasfeest waarbij we de opstanding van Jezus 
herdenken.  
Deze ochtend is er geen inloop. 
De hele school volgt een continurooster. Dit betekent 
dat de kinderen tussen de middag gezamenlijk een 
heerlijke paaslunch eten. Zij hoeven hiervoor zelf 
geen eten en drinken mee te brengen.  
Ook voor iets lekkers in de ochtendpauze wordt 
gezorgd. 
De kinderen hoeven geen bord, bestek of beker mee 
te brengen. 
Om 14.30 uur is de school uit. (Denkt u eraan 
eventuele opvang hierover te informeren).  
Op vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag. Op maandag 
18 april is het Tweede Paasdag. Beide dagen zijn alle 
leerlingen vrij. 
 
Luizenouders 
Momenteel zijn er te weinig ouders beschikbaar om 
een luizencontrole in de school uit te voeren. 
We zoeken enkele ouders die samen bij 
geconstateerde luizen deze controle willen uitvoeren. 
 
Schoolfotograaf geweest en nu? 
Op 10 maart is de schoolfotograaf geweest. Over 
enkele weken komen de foto’s van uw kind online te 
staan.  
U krijgt dan bericht over de wijze van inloggen en 
bestellen.  

Nog even geduld dus 😊  

 

Verkeersexamen 
Vandaag heeft groep 7 het theoretisch 
verkeersexamen gemaakt.  
De uitslag is tijdens het maken van deze nieuwsbrief 
nog niet bekend, maar we hopen natuurlijk dat 
iedereen geslaagd is! 
 
 

Vacature 
Juf Kelly heeft helaas aangegeven m.i.v. 1 mei te 
stoppen met haar werk op De Molenvliet. Zij wil graag 
dichter bij haar huis werken en meer tijd kunnen 
besteden aan haar gezin. 
Wij respecteren haar keuze, maar vinden dit wel heel 
erg jammer! 
 
Er ontstaat dus per 1 mei een vacature. 
Na intern overleg hebben we besloten dat meester 
Peter na de meivakantie in groep 7/8 gaat werken. 
We verwachten dat hiermee de rust en stabiliteit in de 
laatste fase van het schooljaar met musical, etc in 
stand blijft. 
 
Hiermee ontkomen we niet aan een vacature in groep 
6 voor maandag t/m donderdag. 
Juf Janique gaat op vrijdag in groep 6 werken. 
Dit betreft een tijdelijke vacature tot aan de 
zomervakantie met de mogelijkheid tot verlenging als 
de nieuwe collega goed bevalt. 
 
De leerlingen van de groepen 6 en 7/8 worden 
vanmiddag over bovenstaande door hun juf of 
meester geïnformeerd. 
 
Over de groepsindeling in het nieuwe schooljaar 
informeren we u later als de MR met die verdeling 
heeft ingestemd. 
 
Uiterlijk morgen zal er een vacature worden uitgezet. 
Het is fijn als u ons helpt met het verspreiden er van. 
 
We vertrouwen er op dat we weer een fijne collega 
zullen vinden! 

 
 
Agenda 
Do 14 apr  paasviering, continurooster 
Vr 15 apr  Goede Vrijdag, vrij  
Zo 17 apr  Eerste Paasdag 
Ma 18 apr  Tweede Paasdag, vrij  
Vr 22 apr  Koningsspelen 
Vr 22 apr  na schooltijd: start meivakantie 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
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