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 6 maart 2020  Agenda  
 Nummer 23  maandag 9 maart - 

   dinsdag 10 maart - 
   woensdag 11 maart - 
   donderdag 12 maart - 
   vrijdag 13 maart Nieuwsbrief nr. 24 

     

 Jarigen deze week:  Zondag 8 maart Damiën Starre              Welkom op school! 

   Maandag 9 maart Teun Nelson                  Welkom op school! 

   Dinsdag 10 maart Amy van der Breggen   groep 7b 
Sophie Duivesteijn        groep 1-2b 

   Woensdag 11 maart Fedde Dijkstra               groep 1-2a 
Quinten van Eijk            groep 6 

   Vrijdag 13 maart Jasper Rijkelijkhuizen    Welkom op school! 
JJ Beens                            groep 7a 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“School van de week” 
 

         Op vrijdagavond is het discozwemmen van 18:30 tot 20:30 uur. 
Vanavond zijn wij weer de “School van de week”  

en dat betekent dat we op vertoon van 
een "School van de week”-kaartje  

met korting mogen zwemmen in de Tweesprong! 
Deze kaartjes zijn afgelopen week uitgedeeld, 

dus: veel plezier!! 
 
 
 
 
 
 



 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Rapportfolio-gesprekken 
De laatste gesprekken zijn afgelopen week gevoerd en nu maken we ons op voor de 
tweede helft van het schooljaar. 
 
Vastenactie 
We zijn de afgelopen week van start gegaan om geld in te zamelen voor de vastenactie 
‘Werken aan je toekomst!’.  Alle kinderen hebben recht om naar school te gaan. Maar 
in andere landen is dit niet vanzelfsprekend. Soms ontbreken er ook gebouwen om les 
in te krijgen.  
Er wordt in de groepen op verschillende manieren aan gewerkt. Meester Harry (groep 
7B) heeft wederom een ludieke actie gevonden om ook zichtbaar in de klas een muur 
voor een school te bouwen. Bij iedere 40 cent wordt een nieuwe steen aan de muur 
toegevoegd. 
In groep 7A is ondertussen al ruim 50 euro 
binnen gekomen. Wat geweldig om te merken 
dat kinderen voor andere kinderen aan de slag 
gaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld ontvangt u vanaf maandag 9 maart een mail 
waarin u wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen over onze school en het 
onderwijs.  
We hopen dat u, als ouder/verzorger, de tijd neemt de vragenlijst in te vullen. Hoe 
hoger de respons, hoe groter de betrouwbaarheid van de uitslag van het onderzoek. 
 
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x  

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag -  

 
 

 Vastenactie 2020  Vastenactie 
 
Ook dit jaar doet De Klimboom weer mee aan de vastenactie. We ondersteunen graag 
het doel van 2020: Werken aan je toekomst! 
We sluiten ons aan bij het landelijke thema, evenals onze parochie. 
En wat hebben kinderen nodig om te werken aan hun toekomst; inderdaad scholen. 
In Nederland hebben we te maken met een lerarentekort; funest voor goed onderwijs. 
Op heel veel andere plekken in de wereld zouden kinderen dolblij zijn met een beetje 
onderwijs. Vandaar dat wij in alle groepen onze kinderen gaan motiveren geld bij elkaar 



te krijgen voor meer en beter onderwijs voor kinderen in andere landen die dat hard 
nodig hebben. 
De leerkrachten bespreken in de groep de mogelijkheden. Uiteraard hoeven kinderen 
nooit iets te doen zonder toestemming van hun ouders. 

 Palmpasen   
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,                                                                                
 
Het is al vele jaren traditie om op Palmzondag medeparochianen blij 
te maken met een door kinderen versierde palmpasenstok. Ook dit 
jaar vieren wij dit  
weer met elkaar, in de  Petruskerk te Roelofarendsveen. Wij hopen 
dat er weer  
veel kinderen meedoen, want er zijn veel ouderen die graag een stok 
ontvangen! De palmpasenviering is op zondag 05 april om 9.15 uur 
in de  
Petruskerk.  
 
Op zaterdag 4 april van 14.30 tot 15.30 uur is er de mogelijkheid om gezamenlijk de 
stokken te versieren in de familieruimte van de Petruskerk. Wij zorgen voor crêpepapier 
en spullen om de stok mooi te versieren. Vanuit de kerk worden er broodhaantjes, 
pinda’s en palmtakken geregeld.  
 
We verzoeken jullie om zelf een aantal producten mee te nemen die je aan de stok wil 
maken. Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld thee, chocolade, paaseitjes, koekjes, 
servetten, cup-a-soup, thee e.d.. Let erop dat de producten niet te zwaar zijn. 
 
Doe je ook mee?  Wil je de stok liever thuis versieren dan kan dit natuurlijk ook.  
 
Het opgeven gaat als volgt:  
Kopieer onderstaand strookje, vul het in en mail het naar jozekoot@ziggo.nl  uiterlijk 
vrijdag 27 maart.  
 
Uiteraard zijn ook kinderen die op andere scholen zitten van harte welkom. 
 
Wat is de betekenis nu eigenlijk van een palmpasenstok? Zie hiervoor de uitleg die is 
bijgevoegd.  
 
Namens de werkgroep kinderkerk, 
Suzanne de Jeu en Joze Koot (3318275)        
 
P.S. Als je ongeveer een week na Pasen de kale palmpasenstok weer op wilt 
halen op het adres waar je hem heb gebracht, dan kunnen we de stokken volgend 
jaar weer opnieuw gebruiken. De kale stok kun je inleveren op school of inleveren 
bij een van ons. Mail dan even om iets af te spreken. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja, ik wil graag een stok versieren 
 
Naam: ……………………………………………………… 
School:……………………………………………………...Groep:……….. 
 
Ik heb wel/geen voorkeuradres: 
 
Naam: …………………………………. 
 
Adres: …………………………………. 
 
 
Ik kom wel / niet  zaterdag 5 april naar de kerk om een palmpasenstok te versieren. 
 
*Betekenis van Palmpasenstok: 
 
Al is de stok versierd en vrolijk, hij heeft de vorm van een kruis. De mensen heten Jezus namelijk welkom 
in de stad, ze zijn vrolijk bij Zijn komst, maar enkele dagen later roepen mensen; ”Weg met Jezus”. Hij sterft 
aan het kruis.  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.pknrhenen.nl/images/palmpasen_2.gif&imgrefurl=http://www.pknrhenen.nl/archives/alg/archive_2009-m04.php&usg=__fAsgVhoR0Osi0xU8idg2r7aHKLM=&h=285&w=230&sz=6&hl=nl&start=3&itbs=1&tbnid=VnlChPF64ykHrM:&tbnh=115&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dpalmpasen%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


 
Palmtakjes (buxus) verwijzen naar de palmtakken waar de mensen mee zwaaien als Jezus de stad op een 
ezel binnenrijd. Welkom! 
 
Aan de langste van de twee stokken hangt een zakje met 30 krenten. Een vriend van Jezus, Judas, 
verklinkt hem. Hij krijgt 30  zilverstukken voor het vertellen waar Jezus is en hoe zijn tegenstanders Hem 
het beste kunnen pakken: midden in de nacht, bijna niemand die het dan ziet.  
 
Aan de stok is een broodhaantje geprikt. Dat haantje kraait als een andere vriend van Jezus, Simon Petrus, 
drie keer zegt dat hij Jezus niet kent. Hij is Jezus gevolgd tot vlakbij de plaats waar Hij gevangen wordt 
gehouden. Hij is bang dat hij ook wordt gepakt. Als mensen zeggen: “Jij hoort toch bij Jezus’, zegt hij drie 
keer “Nee”. Dan kraait de haan. Het is vroeg in de morgen. 
 
Om de stok hangt een ketting met pinda’s. In een pinda zitten twee nootjes. Pilatus, de Romeinse rechter, 
wil een gevangene vrij laten omdat het feest is. Inwoners van Jeruzalem mogen kiezen. Zal hij Jezus of 
Barabbas (een boef) vrij laten? Wie van de twee? De aanwezigen kiezen voor Barabbas. Pilatus laat hem 
vrij en geeft Jezus aan zijn soldaten om Hem te kruisigen. 
 
Aan de korte (horizontale) tak hangen een zuurstok en een mandarijn. Als Jezus dorst krijgt aan het kruis, 
in de hete zon, is er iemand die Jezus zure wijn te drinken geeft. Hij steekt een spons op een lange stok en 
houdt die omhoog bij Jezus zijn mond. De zuurstok en de mandarijn verwijzen naar die stok en spons. 
 
De stok is omwonden met gekleurd crêpepapier of klimop. Het papier of het takje klimop wikkelt zich 
omhoog langs de stok. Dat laat zien dat Jezus is opgestaan. God heeft Hem opgewekt uit de dood. Hij 
leeft. Een bloem of een papieren zonnetje in het midden van de palmpasenstok vertelt hetzelfde: Jezus is 
opgestaan, Zijn licht is opgegaan (als de zon). 
 
 
 

 
 Webinar  Artikel Nieuwsbrief 

 

Webinar – Help, ik ontplof!  
 

 
 
Op 26 maart 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een 
webinar over omgaan met emoties van je kind en van jezelf. Het is bedoeld voor alle 
ouders met kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 
 
Niemand maakt zoveel emoties bij je los als je eigen kind. 

Positieve, maar ook negatieve. Ze krijgen je zo snel op de 

kast, ook al nemen we ons steeds weer voor om rustig te 

blijven. 

 

In dit gratis webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter 

je computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige 

Tischa Neve tips hoe je om kunt gaan met de emoties van je 

kind en hoe jezelf rustiger kunt reageren. Tischa is naast  

 

deskundige ook ervaringsdeskundige. Wat zij nu anders probeert te doen dan hoe het 

vroeger is gegaan, deelt ze met je in dit webinar.  

 

Dit webinar vindt plaats op donderdag 26 maart 2020 van 20.30 tot 21.30 uur. 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl 

 

 

 
 

http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgcursus.nl/

