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Gelukkig, we gaan weer volledig 
naar school! 
Vanaf afgelopen maandag gaan we allemaal 
weer volledig naar school!. Op school zien en 
horen we vrolijke gezichten en kinderen die 
blij zijn dat ze weer gewoon naar school 
kunnen. Het is nog even wennen aan de 
nieuwe schooltijden, maar dat gaat ook snel. 
Het team is ook blij dat we weer gewoon aan 
de slag zijn, gewoon lesgeven, je vak 
uitoefenen en met de kinderen aan de slag 
met hun ontwikkeling.  
Iedereen is weer lekker aan de slag, 
binnenkort dan ook weer de toetsen die 
eigenlijk in januari zouden zijn.  Leg uw 
kinderen geen extra druk op over de toetsen! 
Dit maakt het voor hen alleen maar lastiger. 
Deze toetsen worden niet alleen afgenomen 
om te kijken hoe elke leerling zich heeft 
ontwikkeld in de afgelopen periode, maar ook 
voor de leerkrachten om te kijken welke 
onderdelen in de leerstof de komende tijd 
extra aandacht moeten krijgen en welke al 
voldoende aan bod zijn geweest en worden 
beheerst. 
Eigenlijk hoor ik ook alleen maar ouders die 
blij zijn dat een en ander weer redelijk 
normaal gaat.  
Blije gezichten dus her en der. 
Vanaf deze week hebben we op school 20 uur 
per week extra ondersteuning in de 
begeleiding van de leerlingen. Meester Arend 
Blok is alle ochtenden hiervoor op school en is 
de hele dinsdag in groep 8. 
 
 
Maar……… 
We doen op school ons best om de corona-
richtlijnen in acht te nemen. De leerkrachten 
zitten wel met volle groepen leerlingen in hun 
lokalen en we moeten voorzichtig blijven.  Het 

lijkt haast weer normaal, maar dat is het 
beslist nog niet. We vragen iedereen nog wel 
de corona-richtlijnen in acht te nemen. Bij het 
halen en brengen zien we regelmatig dat het 
wel gezellig kan zijn bij het hek. Helemaal 
niets mis mee uiteraard! Wat we ook zien is 
dat mensen lang niet altijd de nodige afstand 
in acht nemen. Met klem vragen we iedereen 
om dit wel te doen. Als een leerling of 
leerkracht corona krijgt, is er zo weer een klas 
de hele week in huis. Deze week moest een 
andere school van Perspectief 4 groepen in 
huis laten. Als de leerkracht dan ook nog ziek 
is, kan er ook geen thuisonderwijs zijn. Van 
noodopvang kan dan ook geen sprake zijn, 
omdat er quarantaine is.  
Houd alstublieft de richtlijnen aan. 
 
Veel succes hiermee in goede gezondheid! 
 
Namens het team, 
 
Jack Lubberman, directeur 
 

Trefwoord 
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van 

uw kinderen gebruiken we op school de 

methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we 

naar een (digitale) kalenderplaat met daarop 

een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-

)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die 

daarbij horen, staan in de handleiding voor de 

leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende 

thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de 

samenleving en de Bijbel aan de orde. In de 

tweede aflevering van 15 februari t/m 30 april 

2021 zijn dat de volgende thema’s: 

We zitten nu in week 9. 

Voelen (week 7 t/m 10)   
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Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of 

mijden. Gevoel of verstand volgen. Grenzen 

aanvoelen, nabijheid of afstand.  

Bijbel:  

- Jezus wordt geraakt door mensen 

(Matteüs 9);  

- Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15);  

- Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19);  

- Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 

9);  

 

- De blindgeborene (Johannes 9);  

- Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 

21-28). 

Kiezen (week 11 en 12) 

Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, 

knopen doorhakken; oordelen en 

veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of 

betrokkenheid. 

Bijbel:  

- Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-

20);  

- Het grote feest (Matteüs 22); Tien 

bruidsmeisjes;  

- Twee groepen (Matteüs 25);  

- Palmzondag (Matteüs 21). 

Kwink van de week 
 

Les 12 (deze week): 

Kinderen kunnen een 

ander op een goede 

manier helpen. Ze 

maken hiervoor 

gebruik van Code 

Help. 

Les 13: Kinderen weten wat zij dit schooljaar 

nog willen leren met Kwink en waarin ze 

willen groeien.  

 

Les 14: Kinderen kunnen tijdens samenwerken 

rekening houden met een ander (onderbouw)  

en positief communiceren (midden- en 

bovenbouw).  

 

Les 15: Kinderen weten hoe ze moeten 

omgaan met het gevoel van spijt als ze een 

foute keuze hebben gemaakt. Ze maken 

hiervoor gebruik van De Keuze-check.  

 

Agenda 

Week 9: 
Deze week. 
De adviesgesprekken met de leerlingen en 
ouders van groep 8 zijn gevoerd. 
Vrijdag 5 maart Oud Papier Actie. 
 
Week 10:  
Maandag 8 – vrijdag 12 maart toetsweek 
 
Week 11: 
Maandag 15 - vrijdag 19 maart toetsweek 
Woensdag 17 maart; studiedag, alle kinderen 
vrij 
 
Week 12: 
Maandag 22 – vrijdag 29 maart 
Donderdag 25 maart volgende Lindenkrabbels 
 
 


