
   
 

 
 
 
 

 

Inhoud       –  
 

• Godsdienstige vorming; 

• Paasfeest; 

• Kijkmoment voor ouders; 

• Verlof juf Jacqueline; 

• Van de Activiteiten Commissie 

• Save the date! 

• Kalender             

• Vraag van de GGD               

 

Ik ben er 

ook al ken je me niet goed, 

al heb je geen idee 

hoe je me noemen moet. 

Ik ben er, God voor jou, 

JHWH 

 

Ik ben erbij 

in storm en tegenwind, 

wanneer je wankelt 

en geen enkel houvast vindt. 

Dan ben ik er, 

dan sta ik aan jouw zij. 

Ik ben erbij 

 

wanneer het leven lacht, 

wanneer je liefde vindt, 

geluk en hoop en kracht. 

Dan ben ik er, 

dan ben ik net zo blij. 
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Ik ben er 

en ik zal er zijn voor jou, 

al heb je geen idee 

van mijn geduld en trouw. 

Ik ben er en geloof in jou. 

Ik, God, JHWH. 

 

Gerard van Midden 

 
 
 
 
 
Godsdienstige vorming 
 

 

Week 12 - - - 20 t/m 26 maart 2023 

 Thema: Blijf jij bij mij? 
 

Vertellingen: 

Nog een korte tijd, Johannes 13: 31 – 38     

Wie zoeken jullie? Johannes 18: 1 – 11            

Ik niet! Johannes 18: 12 – 27 

 
Week 13 - - - 27 maart t/m 2 april 2023 

 Thema: Stopt het hier? 
 

Vertellingen: 

Jezus bij Pilatus, Johannes 18: 28 – 40      

Pilatus laat Jezus kruisigen.               

Johannes 19: 1 – 16                                        

Jezus sterft, Johannes 19: 16 - 37 
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Nieuws vanuit Onderwijs 
 
Paasfeest 

Op donderdag 6 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 van 8 kinderen - in elk groepje 

zit bijvoorbeeld een kind zit uit groep 8, een kind uit groep 7, groep 6, groep 

4, groep 3, groep 1. De oudere kinderen dragen zorg voor de jongere 

kinderen. De kinderen van de ‘Welpen groep’ worden niet ingedeeld, zij gaan 

met juf Lonneke 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 activiteiten commissie de lokalen omgetoverd tot ‘eetzalen’. 

Tegen 12 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 op: donderdag 6 april om 

14.30 uur! 

Kijkmoment voor ouder(s)/verzorger(s) 
 
Fijn dat er zoveel ouder(s)/verzorger(s) een kijkje in de groepen kwamen 

nemen op het kijkmoment voor ouders, op woensdag 8 maart. In de meeste 

lokalen waren de stoelen regelmatig allemaal bezet. In een aantal groepen 

kon niet worden gekeken omdat de leerkracht ziek of afwezig was. De 

ouder(s)/verzorger(s) van deze groepen mogen (op uitnodiging van de 

leerkracht) op een later tijdstip nog eens komen kijken. 
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Verlof juf Jacqueline (groep 7) 
 

Maandag 14 maart was de laatste werkdag voor dit schooljaar 2022-2023, zij 

gaat geniet van haar zwangerschapsverlof. Het was een leuke dag, Jacqueline 

is erg verwend en gaat met een goed gevoel haar verlof in. We wensen haar 

allemaal een fijne tijd! Maandag 14 maart was ook de eerste werkdag op onze 

school voor meester Ton. We zijn blij dat we hem, na een lange zoektocht, 

aan hebben kunnen nemen als vervanger voor Jacqueline. Hij is tot aan de 

zomervakantie de meester van groep 7. We heten Ton van harte welkom en 

wensen hem een fijne tijd met de kinderen van groep 7! 

 
Van de Activiteiten Commissie 
 
Het schooljaar 2022 – 2023 is al over de helft, daarom heeft de AC in overleg 

met de directie en de MR van de school besloten om dit jaar de vrijwillige 

ouderbijdrage en bijdrage schoolreisje/kamp in 1 keer te incasseren. Dit 

gebeurt op maandag 3 april 2023. 

 

De bedragen zijn voor het schooljaar 2022 - 2023 als volgt vastgesteld: 

Vrijwillige ouderbijdrage* € 20,00 

Schoolreisje   € 26,00 

Kamp groep 8  € 80,00 

 

* De vrijwillige ouderbijdrage hebben we hard nodig en wordt o.a. gebruikt 

voor: Excursies, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paaslunch, de ouder- 

begeleiding van de schoolreizen, ouderavonden enz.  

 

De koppeling leerling – groep geeft de volgende bedragen. 

Groep 1 t/m 7 ouderbijdrage + schoolreisje €   46,00 

Groep 8 ouderbijdrage + kamp   € 100,00 

 

In Nieuwsbrief 6 van dit schooljaar vertelden wij u dat de taak van penning-

meester van de AC is overgegaan van Conny Klein naar Inge Broeders.  

Deze overgang is helaas niet vloeiend verlopen met de bank. Dit is ook de 

reden dat wij tot nu toe geen ouderbijdrage en bijdrage voor het schoolreisje/ 

kamp hebben kunnen incasseren.  

 

(Normaal gesproken wordt er twee keer per schooljaar de helft van het 

verschuldigde bedrag geïncasseerd. Altijd met een vooraankondiging in de 

Nieuwsbrief).  
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Mocht u niet gekozen hebben voor automatische incasso dan vragen we om 

zelf het verschuldigde bedrag/ de bedragen over te maken op:  

 

Rekeningnummer: NL67 RABO 0104.8639.00 t.n.v. Penningmeester AC, 

onder vermelding van de naam/namen van uw kind(eren) en groep. 

Graag vóór 1 april 2023. (Weet u niet meer of u een machtiging hebt 

afgegeven, wacht dan tot na 3 april. Is het bedrag dan niet afgeschreven, wilt 

u deze zelf overmaken?) 

 

Mocht het verschuldigde bedrag, of het in 1 keer incasseren van dit bedrag, 

problemen voor u opleveren? Neem dan contact op met de directeur van 

onze school (directie.kj@pcogv.nl ). Eventueel kan er een betalingsregeling 

getroffen worden. 

  

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

 

Inge Broeders Penningmeester AC  Henno Koelewijn Directeur 

Kindcentrum Koningin Juliana   Kindcentrum Koningin Juliana 

       directie.kj@pcogv.nl 
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Kalender 

 

Vrijdag 31 maart 

Nieuwsbrief 15 

 

           Donderdag 6 april  

           Paasviering en lunch 

            

           Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 

Vrij Paasweekend 

 

Vrijdag 14 april 

Nieuwsbrief 16 

 

Maandag 17 april 

Studiedag voor het team, alle leerlingen vrij! 

 

Week 16 

Voortgangsgesprekken 

 

 
 
 

 

 
Vraag van de GGD 
 
Beste ouders, 

De jeugdgezondheidszorg van de GGD wil bijdragen aan het gezond en veilig 

opgroeien van kinderen en jongeren. Ook op de basisschoolleeftijd. Zij willen 

daarbij goed aansluiten bij de behoefte van ouders en scholen. Op dit 

moment zijn zij aan het kijken hoe zij als jeugdgezondheidszorg beter kunnen 

aansluiten op wat u als ouders nodig heeft. Daarom willen zij u uitnodigen 

om een korte vragenlijst in te vullen. 
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Via deze link kunt u de vragenlijst invullen, dat kost ongeveer 10 minuten: 

Vragenlijst voor ouders van kinderen op regulier basisonderwijs in de 

regio Utrecht (ggdru.nl) 

Dank u wel voor uw medewerking! 

 
Met vriendelijke groet, 

 

GGD regio Utrecht 

 

https://vragenlijst.ggdru.nl/?f=3lbnnizscm
https://vragenlijst.ggdru.nl/?f=3lbnnizscm

