
Nieuwsbrief 1 april 2022 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de achtste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Juf Annelies heeft een zoon 
Op vrijdag 18 maart is Levi geboren, zoon van juf Annelies en Jan Willem Beltman en broertje van 
Lukas en Nine. Op het geboortekaartje staat:  
 
De Heer zal je beschermen  
waar je ook bent 
waar je ook gaat 
nu en voor altijd 
   -Psalm 121:8- 

Wij wensen Annelies en haar gezin 
veel geluk en zegen. Vandaag 
hebben de kinderen beschuit met 
muisjes gegeten. 

 

Covid-19 
Vanaf woensdag 23 maart zijn de richtlijnen van het RIVM versoepeld. Het dringende advies aan 
leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een zelftest te doen 
vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Tot 1 juni blijft het mogelijk voor 
school om hiervoor zelftesten aan te vragen. Als u behoefte heeft aan zelftesten mag u dit aan de 
leerkracht vragen, ook als uw kind niet in de bovenbouw zit. 
Op dit moment zien wij weer meer besmettingen op school. Wij houden nog steeds contact met de 
GGD voor advies. Tot op heden hebben wij geen maatregelen hoeven te nemen. Bij één of meer 
besmettingen in een groep informeren wij u via Parro. Het advies is dan om bij klachten uw kind te 
testen. Bij een negatieve test mag uw kind naar school. Wilt u niet testen en heeft uw kind klachten 
dan is het advies om uw kind thuis te houden tot het 24 uur klachtenvrij is. Op deze manier hopen 
wij dat meerdere besmettingen in de groep bij leerlingen en leerkrachten uitblijft. 

 
Oekraïne 
Vanuit het bestuur is er een aantal jaar geleden contact gelegd 
met Liliya Svystovych. Zij is directrice van een school in 
Oekraïne. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in 
internaten positief te veranderen.  
Leerlingen van de Boog zijn hier ook een paar keer geweest 
met een uitwisseling. Er is nog steeds contact met deze school. 
Op dit moment is de school een distributiepunt voor Oost-
Oekraine. Ook worden er 70 weeskinderen uit Kiev hier 
opgevangen. Graag willen wij deze kinderen en de school 
steunen door geld in te zamelen, zodat zij daarvan 
verbandmateriaal en medicijnen kunnen aanschaffen. 
Er zijn ook contacten in Apeldoorn met de stichting WHOE. Zij 



verzamelen kleding en andere producten in, die naar de Oekraïne getransporteerd worden. Om deze 
transporten te financieren is er nog veel geld nodig. 

De leerlingen bij ons op school hebben al verschillende ideeën om met de groep geld in te zamelen 
voor de school en stichting WHOE. Ook zal er op Koningsdag samen met het Hofpark een 
sponsorloop zijn voor deze doelen. Wij hopen op de medewerking van iedereen en hopen zo de 
kinderen in de Oekraïne te kunnen ondersteunen. 

 

Voorstelling Gigant 
Op donderdag 7 april is er voorstelling van de Prinsenhof in Gigant. In twee groepen laten zij u zien 
wat ze geoefend hebben de afgelopen weken. U heeft de flyer en de kaartjes intussen ontvangen. 
Wij hopen dat u zult genieten van een spetterende voorstelling! 
De meeste groepen gaan lopend naar Gigant, is het anders dat wordt dit door de groepsleerkracht 
met u gecommuniceerd. 

Vervoer rondom school 
Nu de theoretische verkeersexamens zijn geweest in de hoogste groepen en het mooiere weer zien 
wij dat er meer leerlingen op de fiets komen. Rondom 8.30 uur en 14.00 is het hierom best druk met 
auto’s en fietsers voor de school en op de taxibaan. Aan ouders die hun kind met de auto brengen 
verzoeken wij om de auto in het park of in de straat naast de van Hasseltlaan te parkeren en met uw 
kind mee te lopen naar school. De straat voor de school is bedoeld voor het taxivervoer, zij hebben 
ontheffing om de auto aan deze straat te parkeren.  
Als u met uw kind meefietst wilt u dan over de weg fietsen en zo mogelijk de taxibaan vermijden. 
Dat voorkomt dat leerlingen die naar de taxi lopen extra op fietsers moeten letten. Wij willen graag 
dat iedereen ongedeerd op school komt of naar huis gaat. 

 

Pasen 
Op woensdag 13 april vieren wij op school met de leerlingen 
Pasen. Dit doen wij met een viering met als thema: ‘Open je 
ogen’.  
Tussen de middag wordt er in de groepen een paaslunch verzorgd 
door de ouderraad. De afgelopen jaren is de traditie ontstaan dat 
leerlingen voor deze lunch zelf zoet broodbeleg meenemen en dit 
met elkaar delen. Vandaar weer het verzoek: wilt u uw kind voor 
de paaslunch zoet broodbeleg meegeven? Natuurlijk geldt hierbij: 
niets moet, het mag!   

Wilt u uw kind op woensdag 13 april het volgende mee naar 
school geven:    

• Tas met bord, beker, bestek, eierdopje en een 
eierlepeltje.   

• Dit wordt aan het einde van de dag weer (vuil) mee naar 
huis genomen.   

• Eventueel zoet broodbeleg.   
 

Koningsspelen 
Op dit moment zijn meester Danny en juf Wendie samen met de stagiaires druk bezig met de 
voorbereidingen voor de koningsspelen op vrijdag 22 april. Er is in ieder geval een sponsorloop en 
daarnaast zijn voor alle pleinen diverse spellen bedacht. De leerlingen kunnen hier, met hun eigen 
groep, lekker spelen en bewegen. Er wordt ook voor de lunch gezorgd. 



 

Schoolfotograaf 
Op vrijdag 13 mei komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Zij neemt foto’s van de leerlingen 
individueel en ook van de groepen. U krijgt hiervoor dan een code waarmee u in kunt loggen en de 
foto’s kunt bekijken en bestellen. 

 
 

Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:   
Graag uw aandacht voor een studiedag op donderdag 14 april. De leerlingen zijn deze dag vrij.   
In de schoolgids vindt u een overzicht van alle vrije dagen.  

April Donderdag 7 april Voorstelling in Gigant  

 Woensdag  13 april Paasviering 

 Donderdag 14 april Studiedag, leerlingen zijn vrij 

 Vrijdag t/m 
maandag 

15 t/m 18 april Pasen 
Leerlingen zijn vrij 

 Vrijdag  22 april Koningsspelen 

 Maandag 
t/m zondag 

25 april t/m  
8 mei 

Meivakantie 

Mei Vrijdag  13 mei Nieuwsbrief 

 Vrijdag 13 mei Schoolfotograaf 

 Donderdag 
en vrijdag 

19 en 20 mei Kamp voor leerlingen uit groep L en P 

 Donderdag 
en vrijdag 

26 en 27 mei Hemelvaart 
Leerlingen zijn vrij 

Juni Donderdag 2 juni Gezinsactiviteit  

 Vrijdag  3 juni Nieuwsbrief 

 Maandag 6 juni Pinksteren 
Leerlingen zijn vrij 

 Woensdag  22 juni Judo examens 

   Verkeersexamen praktijk groep O en L 

 Vrijdag  25 juni Nieuwsbrief  
 

Hartelijke groet,  
Esther Wesselink, adjunct directeur 


