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Geachte ouders, verzorgers, 
Dit weekend vieren we het Pinksterfeest. Op school zijn de verhalen weer verteld; er is over 
gesproken, gezongen. Na de hemelvaart van Jezus weten de leerlingen niet goed hoe het verder 
moet. Maar er gebeurt een wonder: De Geest van God komt over hen. Ze raken in vuur en vlam en 
gaan door met het werk dat Jezus gedaan heeft. Dat gaat zo ver, dat zelfs een verlamde man weer 
gaat lopen. 
Maandag is het Tweede Pinksterdag. Dan zijn alle kinderen vrij. 
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Uit de school geklapt.                  
Komt u even binnen in de school te kijken? Dit keer niet de aandacht 
voor de VIP-room, maar wel een ruimte er vlakbij, nl. onze kleuterhallen. 
Onlangs sprak ik een collega van een vorige school waar ik gewerkt heb, 
die voor een of andere bijeenkomst bij ons op school was geweest. “Zo”, 
zei ze , “waar ik jaloers op ben, is die prachtige kleuter ruimte bij jullie. 
Geweldig, als je dit de kinderen kunt bieden!” Dit kwam dus uit de mond 
van een “ouderwetse” kleuterleidster, vakvrouw in hart en nieren.  

En ja, misschien hebt u dat ook wel eens als iemand je wijst op iets wat je al heel gewoon vindt of 
waar je helemaal aan gewend bent, dat je dat “gewone” dan eens weer met andere ogen gaat 
bekijken. Is het inderdaad niet schitterend  hoe onze ruimtes voor groep een en twee eruit zien en 
ingericht zijn met  een prachtige boekenhoek en andere speel/werkhoeken en bijbehorende 
materialen? En het mooie grote speellokaal met alle toestellen waar ze gym- en spellessen hebben? 
Menig school zou zo`n mooie grote ruimte voor de kleuters willen hebben! Goed om zo de 
pluspunten van onze school eens te beseffen, zeg ik dan maar met gepaste trots. Want hoe 
belangrijk leren ook is, voor kleuters blijft het spelen toch nog altijd het allerbelangrijkste. Fijn dat ze 
op De Wegwijzer daar volop de ruimte voor hebben, binnen maar ook buiten op het grote speelplein 
met allerlei soorten fietsen, karren en wat al niet. Mede door deze mooie voorzieningen, hopen we 
onze kinderen een goed start te kunnen geven. 
Neem rustig eens een kijkje in de kleuterhallen als u daar lang niet geweest bent! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Vanuit het team: Jannie van der Maaten. 
 
 
Agenda: 
 

Ma 10 jun 2e Pinksterdag. Alle kinderen zijn vrij. 

12, 13 en 14 jun Kamp groep 8 

14 jun Presentatie cultuurprogramma groep 4 

  

  

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Week 24 
Wie kun je vertrouwen? 
Koning Achab vertrouwt op de god Baäl. Elia vertrouwt op de God van Israël. In zijn naam zegt de 
profeet dat er droogte zal zijn in het land. Later vraagt Elia een weduwe om hem haar laatste eten te 
geven. God zal ervoor zorgen dat zij ook genoeg heeft. Durft zij daarop te vertrouwen? 
 
Week 25 
Water en vuur 
De Israëlieten moeten kiezen tussen Baäl en de Heer. Die twee gaan niet samen, het is de één of de 
ander. Om te laten zien dat God macht heeft, stelt Elia voor dat ze om vuur zullen bidden. De 
profeten van Baäl bidden zich een ongeluk, maar worden niet gehoord. Elia’s gebed wordt wel 
verhoord, zelfs nadat hij het altaar eerst onder water zet. 


