
 
  

  
Helaas nog steeds onrustig!  
Opnieuw zijn de afgelopen 2 weken weer min of meer onrustig verlopen 
voor de kinderen en dat vinden we heel naar! Gelukkig verviel op 25 
januari de groepsquarantaine bij 3 of meer besmettingen, waardoor er 
weer meer kinderen naar de locatie mochten komen. Helaas liep toen ook 
het aantal besmettingen in een snel tempo op. Veel medewerkers van ons 
testen positief en moesten allemaal 7 dagen in quarantaine en mochten 
de 8e dag pas weer klachtenvrij komen. Bij veel kinderen was dit ook het geval en dit heeft allemaal veel 
invloed op de continuiteit van het onderwijs helaas. We proberen met alle medewerkers alles zo goed 
mogelijk door te laten gaan voor de kinderen die fysiek aanwezig zijn en de kinderen die thuis zitten. Het 
is alleen allemaal niet ideaal en heeft invloed op het welbevinden en de motivatie tot leren van de 
kinderen. We hopen opnieuw dat we de structuur en rust in de komende weken terug kunnen brengen en 
doen er alles aan om de leervertraging te beperken. Ook heeft dit invloed op de afname van de Cito-
toetsen Midden, want deze moeten voor eind februari afgerond zijn en kinderen die er niet zijn moeten 
deze inhalen. Dat is vervelend voor hen, dus we zijn steeds onder tijdsdruk op zoek naar de beste 
oplossing voor de kinderen. We houden hoop dat het snel weer beter zal gaan en proberen het tot die tijd 
met elkaar zo goed mogelijk te doen! Het allerbelangrijkste is dat geen van ons blijvende gevolgen 
oploopt van het virus. We houden vol! 

 
Start Passion4Kids 
Het blijft spannend of het evenement live uitgevoerd zal kunnen of dat er een film 
gemaakt moet worden. We hopen natuurlijk dat het live mogelijk is, maar houdt u 
in ieder geval de datum van 13 april a.s. vrij in uw agenda om dit bijzondere 
evenement bij te kunnen wonen. Afgelopen woensdag heeft de moeder van 
Fayenne uit groep 6 tulpen verkocht om het evenement te sponsoren. Heeft u dit 
gemist of wilt u opnieuw deze prachtige voorjaarsbloemen in huis? Op woensdag 23 februari zijn ze om 
12.30 uur weer te koop op het speelplein .

 
PSG   

Ook Puk is verkouden geworden en moet regelmatig niezen. Gelukkig hebben de 
kinderen zakdoeken gemaakt om te gebruiken of voor de sier. Ze hebben de 
botjes gevoeld in hun handen. Deze kun je normaal niet zien, maar wel met een 
speciale camera in het ziekenhuis. Daar kunnen ze röntgenfoto’s maken en die 
hebben we goed bekeken. Daarna hebben we geprobeerd om dit na te maken, 
maar natuurlijk niet met echte botjes. 
Als je ziek bent, is het leuk om een kaartje te ontvangen. Puk vindt dit natuurlijk 
ook erg leuk en daarom gaan wij voor hem een mooie kaart maken. Daar wordt 
hij vast blij van. 
 

Hoera! Bijaar is jarig geweest en heeft 4 kaarsjes uitblazen! Van harte gefeliciteerd!
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Activiteiten bij ’t Weetpunt 
Op woensdag 16 februari en zaterdag 20 februari zijn er weer leuke gratis activiteiten 
georganiseerd voor de kinderen bij ’t Weetpunt, Develpad 169 in Zwijndrecht.  
Woensdag 16 februari van 14.30 uur tot 16.00 uur: We helpen vogels de winter door! 
Zaterdag 20 februari van 13.00 uur tot 15.00 uur: Huttenbouwen. 
Leerzame en leuke buitenactiviteiten voor de kinderen. 

Project beeldende kunst 

Maandag 7 februari hebben alle kinderen een filmpje gezien van twee 
kunstenaars: Jut en Jul. Zij kwamen vorige week enthousiast naar het kindcentrum 
om een kunstwerk ‘van eigen hand’ op te hangen in het Meandermuseum. Helaas 
waren de dames een maand te vroeg en was het museum nog helemaal leeg! Zij 
brachten wel voor iedere groep een schilderdoek van 1.20 x 40 cm mee om een 
kunstwerk van te maken. Samen met alle kunstwerken die de kinderen tijdens de 
kunstlessen gaan maken, moet dat een prachtige tentoonstelling op donderdag 
24 februari in het museum gaan worden! Alle kinderen zullen op deze dag de 
expositie bezoeken en Jut en Jul hebben beloofd dat ook zij terug zullen komen 
naar het Meandermuseum om alle kunstwerken te bewonderen. En nu maar 
creatief aan de slag!  Veel plezier tijdens het kunstproject!

Juf Sarena 
Wat heerlijk dat de sportieve activiteiten van 15.30 uur tot 16.30 uur na de Verlengde 
Onderwijs Dag eindelijk van start zijn gegaan. Op maandag is er een extra activiteit voor 
de kinderen van groep 1,2 en 3. Op dinsdag voor groep 6 en 7 en op donderdag voor 
groep 4 en 5. We hopen dat juf Sarena zich snel bij ons thuis voelt en we wensen de 
kinderen veel plezier toebij de extra activiteiten.

Afspraak van de maand:  
Als de ander praat ben jij stil, om te horen wat iemand zeggen wil! 

De Peutergroep 
Bij de peutergroep staat ook het thema: ‘Hatsjoe’ centraal. PUK is ziek en er moet goed voor hem gezorgd 
worden. Hij is verkouden en de peuters zijn druk in de weer met zakdoeken en een zalfje voor onder zijn 
neus. Dan zit hij opeens onder de rode vlekjes, de dokter vertelt hij dat PUK de waterpokken heeft. 

Daarna komt PUK de groep binnen en valt een 
beetje ongelukkig. Gelukkig was de ambulance met 
zuster Monique in de buurt en gaat dokter Karin een 
foto maken. Wat een pech…., net als juf Britt, een 
gebroken pols. We wensen juf Britt en PUK 
beterschap toe!  

 
IJW-Kamp 
Vanuit de Bethelkerk en de Hoeksteen in Zwijndrecht wordt al meer dan 
veertig jaar een zomerkamp georganiseerd, waarbij alle kinderen uit de 
omgeving welkom zijn. Dit jaar is dat van 9 t/m 16 juli 2022. Twaalf 
kampstafleden bereiden zich dit jaar voor op 'IJW in Wonderland', een week 
vol spannende verhalen, leuke spelletjes en veel gezelligheid.  
Bent u nieuwsgierig geworden naar het IJW-Kamp en wilt u meer weten? Kom dan digitaal naar onze 
informatieavond op 17 februari van 20.00 uur tot 21.00 uur. Aanmelden kan via dit 
formulier: https://forms.gle/Q8QCVhhhQ9s2bmPF6. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de flyer over dit 
kamp. 
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Bijbelrooster Kind op Maandag 
14 februari t/m 18 februari 2022 
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20 
Twaalf jaar ziek, Marcus 5:21-34 
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:35-43 

21 februari t/m 25 februari 2022 
Jezus stuurt zijn discipelen eropuit, Marcus 6:6b-13 
De dood van Johannes de Doper, Marcus 6:14-29 
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44 
 
Peuters: 
31 januari 2022  Vier vrienden     

t/m 
26 februari 2022 

Agenda 
14 februari  Start project 
25 februari  Studiedag 
26 februari t/m  
6 maart   Voorjaarsvakantie 

 
 
 
 

 


