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Baarn, 12 maart 2021.

Aan de ouder(s), verzorger(s),

Het blijft elke dag toch een beetje spannend. Zijn er meer kinderen verkouden? Ouders in quarantaine?
Kinderen in quarantaine?  Het blijft op en af gaan. Fijn dat u ons bij klachten goed informeert. Op dit moment
betreft het een klein aantal gezinnen met een positief getest gezinslid. Dit betekende afgelopen donderdag dat
groep 7 tot en met maandag 15 maart in thuis quarantaine is gegaan.
Toch zijn er ook door ons ouders gebeld met het verzoek het kind op te halen. Het beleid is onverminderd
streng: ook bij milde klachten (zoals snottebellen) thuis blijven en na 24 uur klachtenvrij weer naar school. Helpt
u ons door zelf ook kritisch en zorgvuldig te blijven en laat ook uw kind testen? We houden de manier van in- en
uitgaan van de school, de verschillende pauzetijden etc. tot nader orde aan en zijn terughoudend met externen
in de school. De gymlessen worden buiten gegeven.

Verhalenrooster Kind op Maandag.
“Het wordt licht” is het thema van deze periode. We horen hoe Jezus licht brengt aan mensen met verdriet.
Maar we horen ook hoe het donker wordt voor Jezus zelf, als hij gearresteerd wordt en uiteindelijk veroordeeld
tot de dood. Dan wordt het donker in het land, maar niet voor altijd. God maakt het weer licht.

Help mij toch!
Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42

Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is
er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er een
Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij
geeft de man de hulp die hij niet verwacht had.

Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta.
Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk bezig
is in huis. Kan Maria haar
niet helpen? Jezus vertelt
dat Maria het goede
gekozen heeft.

Ik doe het goed, toch?
Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1-23

Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met
zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die tweede
wordt gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze
week horen we ook over de intocht in Jeruzalem en
het begin van
het
lijdensverhaal.



Lentekriebels.
In de week van 15 t/m 19 maart doen wij, zoals ieder jaar, mee aan het project Lentekriebels. De Week van de
Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven
een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is het
thema: "seksuele en genderdiversiteit”. Dit is een breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender,
verschillende religies en culturen. Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.
Het doel is om kinderen de juiste informatie mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij
hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op latere leeftijd seksueel verantwoorde  keuzes te maken.
Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist
later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn. Meer informatie kunt u vinden op
www.seksuelevorming.nl (Basisonderwijs)

Een jaar later na maart 2020 ……..Leren leven.
Alle kinderen hebben nog los van hun schoolwerk geleerd dat het leven onvoorspelbaar is en dat we allemaal
moeten leren met tegenvallers en onverwachte omstandigheden om te gaan. Ze hebben geleerd wat de vitale
beroepen zijn: verpleegkundigen, leraren, politieagenten en vuilnismannen horen daar in ieder geval bij. Ze
hebben geleerd hoe je rekening met elkaar moet houden als je zelf een fijn leven wilt hebben. Ze hebben
geleerd hoe verschillend mensen denken en handelen en dat je dus kunt kiezen voor je eigen juiste weg. Ze
hebben waarschijnlijk geleerd dat leren leuker is dan ze dachten én belangrijker. Kinderen staan niet in een
wachtstand. Ze leren en ontwikkelen zich, ook als ze niet naar school gaan. Laten we de aandacht vooral richten
op wat er allemaal goed gaat in dit gezamenlijk proces en niet op wat er niet goed gaat. Dat helpt kinderen niet
verder. Deze generatie krijgt misschien niet alles mee wat in de methodes staat, maar doet wel andere kostbare
ervaringen op, die richting zullen geven aan hun toekomst. Een waardevolle toekomst, daar hopen wij op en
daar werken we hard aan. Laten we daar samen op vertrouwen.

Rapporten.
We kijken terug op mooie  gesprekken deze week. Omdat er de afgelopen periode vanwege het thuisonderwijs
op een andere manier hebben gewerkt zal het rapport er anders uit zien. Op vrijdag 26 maart krijgen de
leerlingen een rapport mee welke bestaat uit een kind- deel, een ouder-deel een een leerkracht deel.

Studiedag/ Vrije lesdag.
Op woensdag 24 maart a.s. staat er een studiedag gepland. Alle kinderen zijn die dag vrij.

Stichting Leergeld.
Leergeld laat alle kinderen meedoen!
Door gebrek aan geld is het in steeds meer gezinnen niet mogelijk om kinderen te laten meedoen op school bij
een schoolreis, of bij een vereniging, sportclub of muziekles. Stichting Leergeld Soest-Baarn wil kinderen uit
Soest, Soesterberg en Baarn mee laten doen! Doordat Stichting Leergeld zorgt voor een fiets, een laptop, het
schoolreisje/kamp, het lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles betaalt,
krijgen kinderen meer kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en
om teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.
Door een deelname aan schoolactiviteiten kunnen kinderen gewoon meedoen met hun klasgenoten. Want nu
meedoen is straks meetellen .
Wilt u meer weten of een aanvraag doen, kijk dan op https://www.leergeld.nl/soest-baarn/

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.
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