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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Drempels 
 

God, 
 

We lopen voortdurend tegen drempels op 

die contact met U in de weg staan. 

Drempels in onszelf 

van geen tijd, geen rust en geen zin hebben.  

Drempels van ‘goede bedoelingen’ 

die toch niet waar worden. 

We zijn druk met van alles en we moeten zo veel. 

Van onszelf, van anderen, 

carrière, steeds meer, gemiste kansen, 

dat we onszelf voorbij lopen 

en U erbij. 
 

Geef ons rust om stil te staan 

bij wat ons werkelijk tot medemensen van elkaar maakt. 
 

Geef ons inzicht om te kiezen 

voor wat Uw rijk werkelijk dichterbij brengt. 
 

Geef ons ruimte om los te laten wat ons belemmert 

om mens – van – U – te worden. 
 
Christien Duhoux – Rueb 

 
Godsdienstige vorming 
 
Week 14 - - - 1 t/m 7 april 2019 

Thema:  

Vertellingen:  

Ik vecht voor jou 

Ik ga weg, Johannes 13: 31 – 38 

Tussen de olijfbomen, Johannes 18: 1 – 11 

Warmen bij het vuur, Johannes 18: 12 - 27 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 
 

Week 15 - - - 8 t/m 14 april 2019 

Thema:  

Vertellingen: 

Is dit de koning? 

Wel of niet koning?, Johannes 18: 28 – 40 

De keizer is onze koning, Johannes 19: 1 – 16 

Koning van de Joden, Johannes 19: 16 - 37 

  
 

Kijkmoment 
 

Wat een drukte was het woensdag 20 maart jl. tussen 12.30 en 13.00 uur in de 

school. Trots liepen kinderen rond om van alles aan belangstellende ouders, 

grootouders en anderen te laten zien. Alle schriften werden in gekeken en alle 

knutselwerken werden uitvoerig bekeken. Fijn dat u in zo’n grote getale 

belangstelling toonde. 

 
Koningsspelen 
 

De ‘Koningsspelen’ worden dit jaar gehouden op  

vrijdag 12 april (dit vroege tijdstip is in verband met Pasen  

en de meivakantie). 
 

Voor de groepen 5 t/m 8 worden er allerlei spelen georganiseerd door de  

sportbuurtcoaches van Woudenberg op de sportvelden  

(dit samen met de andere Woudenbergse scholen).  

Deze kinderen moeten voor deze dag (gewoon) een lunchpakket meenemen. 

Het feest duurt voor deze groepen tot 14.30 uur. 
 

De groepen 1 t/m 4 houden een spelmorgen rondom de school.  

Voor hen duurt het feest tot 12.00 uur. 
 

Het zou natuurlijk extra feestelijk zijn als de kinderen zoveel mogelijk in het oranje  

(of rood wit blauw) gekleed gaan! 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Paasfeest 
 

Op donderdag 18 april vieren we met de hele school het  

Paasfeest. Om ongeveer 10.30 uur vertrekken we met alle  

kinderen naar ‘de Voorhof’.  
 

De kinderen zijn ingedeeld in ‘verticale’ groepjes. Dit betekent dat er  

in elk groepje bijvoorbeeld een kind zit uit groep 8, groep 7, groep 6,  

groep 5, groep 4, groep 3, groep 2, groep 1. De oudere kinderen  

begeleiden de jongere kinderen  
 

De kinderen van de ‘Eenden groep’ worden niet ingedeeld. Zij gaan  

met juf Nathalie naar de kerk en eten weer in hun eigen lokaal.  
 

Als wij in ‘de Voorhof’ het feest vieren dat Jezus is opgestaan,  

wordt in de school door de activiteitencommissie en een aantal  

‘helpende handen’  de lokalen omgetoverd tot ‘eetzalen’.  

Tegen 12.00 uur zijn wij terug op school en gaan we samen eten.  
 

Let op:  U hoeft uw kind geen lunchpakket mee te geven!  

  (wel een ‘tussendoortje’ voor de ochtend) 

 

Mocht uw kind een dieet volgen  (glutenvrij, geen producten met  

koemelk enz.), wilt u dit dan even doorgeven aan juf Willy: willy.oving@pcogv.nl. 
 

Voor alle kinderen begint het vrije paasweekend met aansluitend de meivakantie 

op donderdag 19 april om 14.30 uur!  
 

 

Nieuwe leerlingen 
 

We mogen deze maand een aantal nieuwe kinderen begroeten op  

Kindcentrum ‘Koningin Juliana’:  

 

Groep 1 Eenden: Aimèe van den Berg 

 Joey Stijger  

    Sophie Stuivenberg 

    Liv Vermaas 

    Madelief Oosterhout 

 

Jullie allemaal een goede tijd en veel speel- en leerplezier gewenst!  
 

 

 

 

mailto:willy.oving@pcogv.nl
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Nieuwsbrief nieuwe stijl: 
 

De oudste kinderen uit elk gezin hebben kortgeleden een brief meegekregen 

met informatie over het aanmelden voor de nieuwsbrief nieuwe stijl. Ouders 

moeten zich hier opnieuw voor aanmelden op  

www.kindcentrum-koninginjuliana.nl 

Heel veel ouders hebben zich inmiddels aangemeld. Mocht u dit nog niet hebben 

gedaan en op de hoogte willen blijven van de laatste informatie, meldt u dan nu 

aan. De volgende nieuwsbrief wordt verstuurd in de nieuwe stijl, op een 

nieuwe manier. 

 
Agenda 
 

Woensdag 3 april   12.30 – 13.00 uur 
Inschrijving avondvierdaagse 

 

Vrijdag 5 april   12.00 – 12.15 uur  en  14.30 – 14.50 uur 

Inschrijving avondvierdaagse 

 

Dinsdag 9 t/m donderdag 11 april 

Schoolvoetbaltoernooi  
(Dit wordt georganiseerd door Bloemin / voetbalvereniging VVWoudenberg – deelname is gratis) 

 

Vrijdag 12 april  

Koningsspelen 

Nieuwsbrief 15 

 

Maandag 15 & dinsdag 16 april  

IEP toets groep 8 

 

Donderdag 18 april 

Paasviering in de ‘Voorhof’ met aansluitend een Paaslunch 

(u hoeft uw kind geen lunchpakket mee te geven) 

14.30 uur begin van het Paasweekend en de meivakantie 

 

Week 17 & week 18 

Meivakantie 

 

Week 19  

Hoofdluiscontrole  

 

Vrijdag 10 mei 

Nieuwsbrief 16 

http://www.kindcentrum-koninginjuliana.nl/
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Avond4daagse 
 
Aan alle ouders / verzorgers van 

de kinderen van Kindcentrum Koningin Juliana 

 

Woudenberg, maart 2019 

 

Dit jaar vindt de avond4daagse in Woudenberg plaats van: 

dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni 2019.  

 

Let op:  De feestelijke intocht is op de vrijdag voor het vrije Pinksterweekend.  

 We gaan er van uit dat iedereen die zich inschrijft, ook op déze avond meeloopt! 

 (Het is een avondvierdaagse  ) 

 

Kindcentrum Koningin Juliana wil ook dit jaar weer graag mee doen en daarom 

organiseren wij als vrijwillige ouders de deelname van de kinderen. De deelname als 

groep gaat dus NIET van school uit, maar is een vrijwillig initiatief van ouders, dat wordt 

ondersteund door Kindcentrum Koningin Juliana!  
 

De kinderen uit groep 3, 4 en 5 lopen de 5 km. De groepen 6,  7 en 8 lopen de 10 km. 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt een aparte wandel4daagse georganiseerd en 

het is dus niet de bedoeling dat kinderen uit deze groepen ’s avonds meelopen. 
 

Inschrijven kan door bijgevoegd formulier helemaal in te vullen en samen met € 6,50 

contant in te leveren op onderstaande data in de teamkamer (de bibliotheek) van 

Kindcentrum Koningin Juliana. 

 

AANMELDEN: 

Woensdag 3 april tussen 12.30 – 13.00 uur 

Vrijdag 5 april tussen 12.00 - 12.15 uur en tussen 14.30 – 14.50 uur 

 

Na vrijdag 5 april kan er NIET meer via Kindcentrum Koningin Juliana worden 

ingeschreven. Inschrijven kan dan nog individueel via de wandelbond in de Camp.  

Let op!!! inschrijven kost  dan € 7,50!!  Informatie staat t.z.t. in de A4daagse krant, in  

De Woudenberger of de facebookpagina, dit kan zowel digitaal als op de inschrijfavond. 
 

Een paar dagen voor de start ontvangt uw kind een brief met verdere informatie over de 

avond4daagse. 
 

 

Begeleiding: 

Ook dit jaar is de organisatie afhankelijk van het vrijwillig meelopen van ouders als 

begeleiding. Om het voor de kinderen en ons overzichtelijk te houden, zijn wij op zoek 

naar maximaal 6 ouders per klas die als begeleiding 4 avonden mee willen lopen. Naast 

deze 6 begeleiders is het NIET de bedoeling dat er ouders meelopen. 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Wilt u zich aanmelden als begeleider, dan kunt u dit aangeven op  

het inschrijfformulier. De organisatie zal uit de ouders die zich  

opgeven een selectie van begeleiders maken. Zij ontvangen hiervan  

bericht. Wanneer er zicht teveel ouders voor een bepaalde klas aanmelden en er voor 

een andere klas te weinig aanmeldingen zijn, zijn wij genoodzaakt ouders over de 

groepen te verspreiden. 
 

Voor de begeleidende ouders wordt op dinsdag 21 mei om 20.00 uur op school een 

info-uurtje georganiseerd.  
 

Als u als begeleider meeloopt en een medaille wilt, kunt u gewoon net als uw kind, 

individueel inschrijven en betalen. U bent dan automatisch via de wandelbond 

verzekerd tegen calamiteiten.  

Als u als ouder meeloopt maar geen medaille wilt, dan hoeft u natuurlijk ook niet te 

betalen! Deelname is dan wel op eigen risico.  

LET OP: Deelname voor een medaille is geen garantie dat u mee mag als begeleider. 

Indien u niet wordt geselecteerd als begeleider ontvangt u uw geld terug. 

 

Activiteitencommissie: 

Ook dit jaar zal de Activiteitencommissie uw kinderen en de begeleiders voorzien van 

een natje en een droogje. 

 

Facebookgroep: 

Tijdens de avond4daagse worden vele vriendschappen gesloten, foto’s gemaakt etc.  

Om dit met elkaar te delen is er op facebook een groep aangemaakt. 

Het betreft een besloten groep, waarvan alleen docenten, ouders, en kinderen lid 

kunnen worden. 

https://www.facebook.com/groups/946693022031760/ 

Het lijkt ons leuk om op deze wijze met name foto’s met elkaar uit te 

wisselen. 

Heb je vragen c.q. opmerkingen over de organisatie gebruik hiervoor 

niet deze pagina, maar neem dan rechtstreeks contact met de 

organisatie op. Dan kunnen zaken snel opgelost / verhelderd 

 worden. 

 
 

Wij hebben er nu al zin in! 
 

Organisatie deelname avond4daagse Kindcentrum Koningin Juliana 
 

Mariëlle Timmerman  mbtimmerman1975@hotmail.com 06 – 23 01 07 68 

Michiel Zumbrink  mzumbrink@kpnmail.nl  06 – 13 28 40 52 

Sander Stam   s.m.stam@gmail.com   06 – 25 33 82 93 

Germa Mansier  mansier@live.nl   06 – 25 35 54 61 

Desiree Oosterhout  desireeoosterhout@hotmail.nl 06 – 28 12 80 52 

Barbara van Burgsteden babsydaisy308@casema.nl  06 – 23 88 13 41 

mmv (juf) Willy Oving 

  

https://www.facebook.com/groups/946693022031760/
mailto:mansier@live.nl
mailto:desireeoosterhout@hotmail.nl
mailto:babsydaisy308@casema.nl
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER:  

 
Neem dit formulier helemaal ingevuld en € 6,50  mee naar school op één van de volgende data: 

- Woensdag 3  april tussen 12.30 – 13.00 uur  

- Vrijdag  5 april tussen 12.00 - 12.15 uur en tussen 14.30 – 14.50 uur  
 

Naam kind  …………………………………………………………………..    
 
Groep:   …………………………………………………………………..    
 
Ik loop mee voor de ……………………….e keer 
   
Tel. ouders tijdens A4d: : ………………………………..……………………………….  
dit nummer is van moeder / vader            (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing)  
  
Evt. 2e tel. ouders tijdens A4d: : ………………………………..……………………………….  
dit nummer is van moeder / vader            (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing)  
  

 
Door de organisatie in te vullen; 
 
Totaal betaald €   ………………………….    paraaf: 
 
    
 
Aanmelden als begeleider! 
    
Naam ouder……………………………………………………………………loopt graag elke avond als begeleider mee. 
 
Het liefst in groep    …………………………………………………………………… 
   
Mijn telefoonnr. is:  …………………………………………………………………… 
  
Mijn e-mailadres is:  ……………………………………………………………………  
 
Ik heb al ………………………………………….…….  keer meegelopen als begeleider 
  
Ik wil  wel  /  geen medaille  (zo ja , dan € 6,50 betalen!) 
 
Ik loop mee voor de ………………….keer en wil dus medaille nummer………….  
  

Door de organisatie in 
te vullen: 

 
Betaling:       ja / nee 
 
Paraaf: 
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Ingekomen stukken: 

Hierbij treft u een aantal (informatie)bijeenkomsten aan die mogelijk interessant 

voor u zijn (dit is uiteraard geheel vrijblijvend):  

 
Helpt u ons het aanbod van De Kleine Schans te verbeteren?  
  

In een voorgaande nieuwsbrief bent u als ouder benaderd met de  

vraag een vragenlijst in te vullen. Heeft u dit al gedaan? Fijn! Uw bijdrage  

betekent veel voor ons. Bent u er nog niet aan toe gekomen? Dan vragen  

wij u alsnog mee te doen aan het onderzoek.  
 

Via deze link komt u bij de vragenlijst: 

https://www.thesistoolspro.com/goto/dekleineschans 
 

Ouderschap is voor velen een bron van geluk, maar het kan ook erg lastig zijn en 

brengt soms moeilijkheden met zich mee. Het sociaal team van Coöperatie  

De Kleine Schans staat klaar om gezinnen hierbij te helpen en te ondersteunen.  
 

En dat willen we graag goed doen. Daarom willen we ons aanbod zo goed mogelijk 

laten aansluiten op de behoeften van de gezinnen. Om hier een stap in te zetten, 

doet Suzanne de Haan vanuit haar opleiding HBO Toegepaste Psychologie 

onderzoek. 
 

Heeft u een kind op de basisschool? Dan kunt u een bijdrage leveren aan het 

onderzoek! We vragen alle ouders van basisschoolgaande kinderen een vragenlijst 

in te vullen. Het invullen is anoniem en zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. 
 

Heeft u na het invullen van de vragenlijst het idee dat De Kleine Schans ook iets 

voor u kan betekenen? Of kunt u misschien iets voor ons betekenen? Laat dan uw 

contactgegevens achter. Dit kan aan het einde van de vragenlijst. De Kleine Schans 

neemt dan contact met u op. 
  

Heeft u vragen over het onderzoek? 

 Neem dan gerust contact op met Suzanne. Zij helpt u graag. U bereikt haar via 

haar e-mailadres: s.dehaan@dekleineschans.nl. 

 
Ingekomen stukken (2):  
Met plezier naar school 
 

Voor: leerlingen van groep 8 

Deze training ondersteunt de jongeren die dit jaar de overstap maken naar de 

middelbare school. Vind je dit spannend en/of kan je een extra steun gebruiken?  

Meld je dan aan. We starten waarschijnlijk 10 of 11 juli met de kennismaking en 

houden twee trainingsdagen op 27 en 28 augustus. 

Opgeven kan bij: j.willems@dekleineschans.nl  

Locatie: de Olijfboom 

https://www.thesistoolspro.com/goto/dekleineschans
mailto:s.dehaan@dekleineschans.nl
mailto:j.willems@dekleineschans.nl

