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Het is voorjaar! 
 
De dagen worden langer. De temperatuur 
wordt hoger. Het Paasfeest is in aantocht. 
Kortom: Het is voorjaar. De corona woedt nog 
steeds, maar langzamerhand neemt het aantal 
vaccinaties toe. Er schijnt wat dat betreft licht 
aan het eind van de tunnel. 
Ondertussen doet ieder zijn best om zo goed 
mogelijk invulling te geven aan de situatie om 
op een verantwoorde manier gezond verder 
te komen. 
Nu al ruim een jaar is er sprake van veel 
onregelmatigheid bij mensen op het werk, op 
school voor de kinderen, voor u als ouder, 
voor het schoolteam. 
 
Zo langzamerhand lijkt een en ander weer een 
beetje in regulier vaarwater te komen. Voor 
iedereen is het op een bepaalde manier soms 
lastig zich aan de richtlijnen te houden. 
Regelmatig horen we van besmettingen. Veel 
mensen laten zich testen of laten hun 
kinderen testen op het moment dat er 
mogelijk sprake is van corona. 
We hopen dat we op een goede manier 
richting de zomer kunnen gaan. We hebben 
tot nu toe het kunnen redden zonder al te 
vaak een klas thuis te laten zijn. Dat willen we 
uiteraard graag zo houden. 
We doen op school ons best om ons aan de 
regel te houden, we houden afstand tot 
elkaar, dragen mondkapjes, wassen handen, 
hebben extra schoonmaak,  etc. We willen 
voorkómen dat er in school besmettingen 
optreden en er groepen of misschien zelfs alle 
kinderen en medewerkers thuis moeten 
blijven. 
 
We vragen alle ouders om hier ook hun best 
voor te doen en gelukkig zien we dat dat veel 
gebeurt. 

 
Ieder heeft daar zijn eigen 
verantwoordelijkheid in te nemen en daar zijn 
eigen keuzes in te maken.  
Meer dan letterlijk de lijnen te trekken en de 
stippen te zetten voor het afstand houden 
buiten het schoolplein en te proberen met 
elkaar gezond te blijven, kunnen we niet. 
Ieder zet zelf zijn eigen stappen hierin en voelt 
zich wel of niet verantwoordelijk voor eigen 
en andermans gezondheid. Ik voeg bij deze 
Lindenkrabbels nog even de beslisboom zoals 
we die hanteren. Dit is de beslisboom zoals die 
door de PO-raad wordt gebruikt en voor alle 
scholen bij Perspectief geldt. De beslisboom 
van de GGD ziet er iets anders uit (om het 
maar even gemakkelijk te maken). 
 
Vanochtend werd ik gebeld door een ouder 
die aangaf het erg vervelend te vinden dat er 
bij school regelmatig groepjes ouders dicht bij 
elkaar staan bij te praten na het halen of 
brengen van hun kind. Ook hiervoor geldt dat 
ieder de eigen verantwoordelijkheid heeft. Ik 
wil me geen politieagent voelen in dit opzicht, 
maar voel wel de verantwoordelijkheid deze 
boodschap door te geven. 
 
Ik hoop op een mooi en gezond voorjaar en 
wens ieder hetzelfde! 
 
Jack Lubberman, directeur 
 

  



 

 Lindenkrabbels nr. 10      25 maart 2021 

Pasen 

Op zondag 4 april is het Pasen. Dan vieren 

christenen dat Jezus is opgestaan uit de 

dood. Het is het belangrijkste Christelijk 

feest. Wat is de betekenis van Pasen? 

Pasen 2021 (en later) 

De datum wordt via een ingewikkelde 

berekening bepaald aan de hand van de 

maanstand. De komende drie data zijn: 

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april 

2022: 17 en 18 april 

2023: 9 en 10 april 

Wat betekent Pasen? 

Christenen gedenken op die zondag dat Jezus 

is herrezen uit de dood. Hij kreeg een nieuw, 

onsterfelijk lichaam. Zo werd voor het eerst de 

dood overwonnen. In vrijwel alle landen op 

aarde (behalve een stuk of tien met hevige 

christenvervolging) wordt Pasen gevierd. 

Hoe wordt Pasen gevierd? 

Protestantse en evangelische christenen 

hebben op zondagochtend een extra 

feestelijke bijeenkomst. Vaak wordt er vooral 

veel gezongen, soms ook gedanst. Veel 

katholieke christenen houden de nacht voor 

deze zondagochtend een wake: ze bidden, 

mediteren en zingen dan de hele nacht. Het 

hoogtepunt volgt als de zon opkomt: het 

symbool voor nieuw leven. 

Wat betekent de naam Pasen? Waarvan is 
Pasen afgeleid? 

De naam Pasen heeft twee mogelijke 

verklaringen. Het Latijnse woord passio 

betekent lijden. Je hoort er ons ‘passief’ en 

ook ‘passie’ nog in terug. In de tijd van Pasen 

is er ‘passiemuziek’ en in het Engels hoor je 

het nog vaker terug, bijvoorbeeld als titel voor 

voorstellingen als The Passion. De andere 

oorsprong komt uit het Hebreeuwse woord 

pesach, wat passeren betekent – de 

klankovereenkomst met ons woord 'Pasen' is 

toevallig. Pesach is ook de naam van het 

belangrijkste Joodse feest, waarop herdacht 

wordt dat de Joden uit Egypte wisten te 

ontsnappen. De dood ‘passeerde’ hen toen, 

vandaar die naam. Beide verklaringen passen 

wel bij Pasen: Jezus leed ‘passief’ en stierf, 

maar hij overwon dood en daardoor werd het 

mogelijk dat voor andere mensen de dood 

voortaan ‘passeerde’. 

Wat hebben de paashaas en paaseieren met 
Pasen te maken? 

Niets. Soms wordt gedacht dat het christelijke 

Pasen een oud Germaans feest zou hebben 

verdrongen, maar dat klopt niet. Wel waren er 

verhalen rondom een nogal woeste heidense 

godin Eastra (waarin je het Engels ‘easter’ 

voor Pasen nog terughoort) die zich soms 

vertoonde als een wild springende haas. 

Eieren zijn een logisch symbool van de lente. 

Dat is een mengelmoesje geworden met het 

christelijke paasfeest. 

(uit: https://visie.eo.nl/artikel/2021/03/alles-

wat-je-moet-weten-over-pasen) 

Op school vieren we Pasen op donderdag 1 

april. Dit doen we in de eigen groep. Groep 

1,2,3,4 zijn om 12.00 uur vrij. De overige 

groepen om 14.00 uur.  

https://visie.eo.nl/artikel/2017/04/pasen-wat-vieren-we-precies
https://visie.eo.nl/artikel/2017/04/pasen-wat-vieren-we-precies
https://visie.eo.nl/artikel/2021/01/ranglijst-christenvervolging-2021
https://visie.eo.nl/artikel/2021/01/ranglijst-christenvervolging-2021
https://visie.eo.nl/artikel/2015/04/de-viering-van-de-joodse-sedermaaltijd
https://visie.eo.nl/artikel/2015/04/de-viering-van-de-joodse-sedermaaltijd
https://visie.eo.nl/artikel/2021/03/alles-wat-je-moet-weten-over-pasen
https://visie.eo.nl/artikel/2021/03/alles-wat-je-moet-weten-over-pasen
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Zomertijd 

Aanstaande zaterdagnacht gaat de klok weer 

een uur vooruit, van 02.00 naar 03.00 uur. De 

zomertijd duurt dit jaar tot zaterdag 30 

oktober 2021 en gaat dan ’s nachts weer van 

03.00 naar 02.00 uur terug. 

In de 

zomer 

komt de 

zon zo 

vroeg op 

dat het al 

licht is 

terwijl de 

meeste 

mensen 

nog 

slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon 

later op te komen en weer onder te gaan. 

Hierdoor is het 's morgens langer donker en 

blijft het 's avonds juist langer licht. De 

periode van daglicht komt zo beter overeen 

met de periode waarin de meeste mensen 

wakker zijn. De gedachte achter zomertijd is 

dat men zo zou kunnen bezuinigen op 

(elektrische) verlichting. Het 

energiebesparende effect van zomertijd is 

echter omstreden. (Bron: Wikipedia) 

CITO-toetsen 
Onderstaand bericht kregen we van 

het CITO: 

“LEVE HET ONDERWIJS! NA DE TWEEDE 

LOCKDOWN WEER TERUG NAAR SCHOOL  

Brief van Cito voor ouders  
Beste ouder(s),  
De tweede lockdown was weer een 

uitdagende puzzel voor iedereen, wékenlang. 

Weer was je als ouder nauw betrokken bij het 

thuisonderwijs. Alle respect en waardering 

voor jouw inzet. Hopelijk voelt het goed dat de 

scholen nu weer open zijn, al brengt dat ook 

weer een nieuwe situatie met zich mee. Per 

school worden keuzes gemaakt om de 

kinderen zo goed en veilig mogelijk onderwijs 

te bieden. Intussen wil de leerkracht – net als 

jij – de ontwikkeling van je zoon of dochter 

goed blijven volgen.  

Graag geven we je vanuit Cito wat meer 

informatie over de rol van toetsen daarbij en 

antwoord op de vragen die je mogelijk hebt.  

Waar staat je kind nu? Een betrouwbaar beeld 

van ontwikkeling en mogelijkheden is altijd 

belangrijk. Vanuit Cito adviseren we scholen 

om (ruim) na de schoolsluiting de toetsen wél 

af te nemen. Waarom? Juist om alle leerlingen 

goed in beeld te houden. Wij geloven: juist nu 

is de waarde van toetsen groot. Niet om je 

kind in een hokje te stoppen, zeker niet. Maar 

wel om te zien waar je kind nu staat – wat is 

de nieuwe beginsituatie? Heeft hij of zij de 

afgelopen tijd sprongen gemaakt, en/of is er 

op andere gebieden misschien juist minder 

groei? Zoals altijd gebruikt de leerkracht onze 

LVS-toetsen als één van de (objectieve) 

informatiebronnen om te zien waar jouw kind 

staat, om het vervolgens verder te kunnen 

helpen met onderwijs dat het beste bij hem of 

bij haar past - en dus niet om het af te 

rekenen, dat is een groot misverstand. Eerst 

weer fijn voelen in de klas! Net als na de vorige 

schoolsluiting, zal de leerkracht van jouw kind 

starten vanuit het welbevinden van de 

kinderen.  

En de eerste tijd dus vooral gebruiken om 

ervoor te zorgen dat iedereen zich weer fijn 

voelt in de klas. Het advies is de LVS-toetsen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zon
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pas af te nemen, als de kinderen minimaal 

twee weken op school zijn. Vervolgens is daar 

ruim voldoende tijd voor. Belangrijk is dat er 

eerst aandacht is voor het sociaal-emotionele 

aspect, aandacht voor ieder kind en 

groepsvorming, voordat het toetsen van 

leerlingen aan bod komt. Wat zeggen de 

toetsresultaten nu? Iedereen houdt er 

natuurlijk rekening mee dat de resultaten 

anders gaan zijn dan wanneer het een gewoon 

schooljaar was, daar hoef je je geen zorgen 

over te maken. Zoals gezegd wordt er getoetst 

om goed te zien welke lesstof nog wat extra 

aandacht mag krijgen. En zo aan te sluiten bij 

het niveau en tempo van jouw kind. Vanuit 

Cito adviseren wij leerkrachten ook om 

voorzichtig om te gaan met het interpreteren 

van de toetsresultaten (I t/m V of A t/m E).  

Geen nadruk op achterstand, gewoon volgen 

in de ontwikkeling In de media ligt er veel 

nadruk op het negatieve: leerachterstand. 

Belangrijk is juist in te zien dat kinderen ook 

heel veel geleerd hebben tijdens de periode 

van de schoolsluiting. Het telkens spreken over 

achterstanden verhoogt onnodig de druk op 

kinderen (en leerkrachten). Laten we met zijn 

allen trots zijn op wat er mogelijk is gemaakt. 

Scholen zetten het leren en de ontwikkeling 

van een kind centraal. Gaan niet uit van 

leerachterstanden, maar onderzoeken hoe de 

leerlingen er nu voor staan, en werken van 

daaruit verder aan de ontwikkelingsverschillen 

(een betere term).  

Vanuit Cito ondersteunen we daarbij. “De 

toets is een foto, in mijn hoofd heb ik de film. 

De Cito-toetsen zijn niet het enige beeld, maar 

werken mee aan het compleet maken van mijn 

beeld.” Bertus Meijer Leerkracht en oprichter 

Onderwijsenzo.com Wat kan ik als ouder 

doen? Vertrouwen hebben. De kinderen gaan 

op school weer verder waar ze gebleven zijn. 

De leerkracht ziet wat voor een sprongen 

sommige kinderen gemaakt hebben en welke 

kinderen toch wat meer last hebben gehad 

van deze periode. Ze doen gewoon wat ze 

altijd doen: kijken naar het kind. Zorgen voor 

een rijk en goed aanbod voor alle kinderen. En 

doen wat er nodig is. Vertrouw daarbij op de 

leerkracht en de school. Op je kind en de 

toekomst. En blijf vooral in gesprek met de 

leerkracht van je kind. Praat samen over de 

ontwikkeling van jouw kind en hoe ze hier op 

school mee omgaan. Voor schoolverlaters: 

heeft een dip in LVS-resultaten invloed op het 

schooladvies van mijn kind? Ook hier geldt: de 

leerkracht is zich bewust van de invloed van de 

schoolsluiting en kijkt naar heel veel aspecten 

van zijn leerlingen en niet naar één 

toetsmoment.  

Scholen krijgen dit schooljaar langer de tijd om 
het schooladvies vast te stellen en er is 
bovendien nadrukkelijk verzocht om kansrijk te 
adviseren. De inzet van het ministerie van 
OCW is dat de eindtoets in groep 8 dit 
schooljaar doorgaat. Dit betekent dat voor 
leerlingen die de overstap maken naar het 
voortgezet onderwijs een objectief tweede 
gegeven bij het schooladvies beschikbaar is. > 
Handig! De speciale pagina cito.nl/ouders. 
Daar vind je nog meer informatie over het 
waarom van toetsen, welke toetsen er zijn, 
waarom je niet hoeft te oefenen voor de LVS-
toetsen, hoe we rekening houden met 
bijvoorbeeld dyslexie, antwoorden op 
veelgestelde vragen en nog meer. Vriendelijke 
groeten, Team primair onderwijs, Cito BV 
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Luizen 
Onlangs schreven we over de 
luizenbestrijding. 
Ik heb toen mensen uitgenodigd hun 
ervaringen te delen. 
Tips die we daarover binnenkregen: 
“Wij gebruiken “XT luis protect en go`” en tot 
op heden nog geen hoofdluis geconstateerd.” 
“Wij gebruiken “Tee trea olie” en nog nooit 
luizen gehad.” 

 
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 12 

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 (Mattheüs 7, 13-

20);  

- Het grote feest (Mattheüs 22); Tien 

bruidsmeisjes;  

- Twee groepen (Mattheüs 25);  

- Palmzondag (Mattheüs 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.  
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Agenda 

Week 12: 
Maandag 22 – vrijdag 29 maart 
Parro staat open voor inschrijving 
contactmomenten van maandag 22-3 om 8.30 
uur tot donderdag 25-3 om 16.00 uur. 
 
Week 13 
Maandag 29 maart – vrijdag 2 april 
Donderdag 1 april:  Paasviering in de eigen 
klas 
Groep 1,2,3,4 vrij om 12.00 uur 
Groep 5,6,7,8 vrij om 14.00 uur 
Vrijdag 2 april:   Goede Vrijdag. School 
is gesloten. 
 
Week 14 
Maandag 5 april – vrijdag 9 april 
Maandag 5 april:  Tweede Paasdag: 
School is gesloten. 
 
Week 15 
Maandag 12 april – vrijdag 16 april 
Contactmomenten deze week en volgende 
week. Rapport mee enkele dagen voor 
gesprek. 
Volgende Lindenkrabbels donderdag 15 april 
 
Week 16 
Maandag 19 april – vrijdag 23 april 
Vrijdag 23 april Koningsspelen. Alle kinderen 
zijn om 12.00 uur vrij. 
Contactmomenten deze week en volgende 
week. Rapport mee enkele dagen voor 
gesprek. 
 
 
 
 


