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Opklaring 
Uit  “Om ’t donker op te klaren”  geschreven door Ds. J.J. Poort.                 Tekst:Lukas 24:17 
“En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij wandelende met elkander verhandelt; en waarom ziet gij 
droevig?” 
Herhaaldelijk lezen wij in de Evangeliën, dat Jezus Christus vraagt naar het onderwerp van onze conversatie. Hij 
deed dat bijvoorbeeld in Kapernaüm: “Waarvan hadt gij woorden onder elkander op de weg?” (Marcus 9:33). Het 
antwoord van de discipelen is uitgebleven: “Zij zwegen, want zij waren in woorden geweest wie de meeste zou 
zijn”. De Emmaüsgangers kunnen wel een antwoord geven: zij spraken over alles wat met Jezus was gebeurd. 
Heerlijk, als de Heere ontdekt bij Zijn komst dat wij juist over Hem spraken! Hij maakt het dan nog rijker: gaat tot 
ons spreken over Zichzelf! 
 

Veilig oversteken 
Namens Mevr. Scheidweiler –onze coördinator voor het brigadieren- breng ik u het volgende onder de aandacht. 

1. Er is dringend behoefte aan nieuwe brigadierouders! Wie wil  en kan helpen? Laat het even weten via de 
mail (directie) of aan meester Van der Plas. 

2. Nu ook het mooie weer er aankomt merken wij als brigadiers dat veel kinderen eerder naar school gaan. De 
brigadiers hoeven pas om 5 voor half 9 en 5 voor 1 aanwezig te zijn. De kinderen die eerder oversteken doen 
dit op eigen verantwoording. De brigadiers zijn daar niet aansprakelijk voor. (Ze hebben er ook  niets aan, 
want ze mogen toch pas om half negen en één uur het plein op …. WP) 

3. Ook zien we vaak gebeuren dat kinderen op de fiets het leuk vinden om door allemaal paadjes te fietsen en 
niet de normale wegen te gebruiken. Hierdoor komt het regelmatig voor dat ze door de Boomgaardstraat 
fietsen en ze zonder te kijken tussen de geparkeerde auto's zo de straat op fietsen. Ze kijken dan niet of er 
auto's aankomen. Tot nu toe is het nog goed gegaan maar het is vervelend om dit te zien. En gevaarlijk. 

4. Het snelheidsbord is (we begrijpen; was?) erg leuk voor de jeugd om te kijken hoe hard ze kunnen rennen. 
Dit moet op straat gebeuren en ze lopen dan vaak rechtdoor en gaan dan rennen over straat. Dit gebeurt 
uiteraard als de school uitgaat. Dan is er veel verkeer, omdat kinderen opgehaald hebben.  

Wilt u hier met uw kinderen over spreken? Veiligheid is immers belangrijk.  
  

Fietsenstalling 
We hebben het stallen van de fietsen veranderd. De kinderen zetten nu hun fiets neer waar er plek is. Daarbij sluiten 
ze op elkaar aan. Het maakt daarbij niet uit in welke groep ze zitten. Het eerste vak is voor de leerkrachten. De 
vakken daarna zijn dus nu niet meer voor speciale groepen. We halen de rekken voor het overgrote deel weg. Alleen 
achterin blijft nog een klein stukje staan. Daar mogen fietsen, die geen standaard hebben. Veel fietsen hebben 
gelukkig wel een goede standaard (en dat moeten natuurlijk alle fietsen worden!) Dan kan ook het laatste stuk weg. 
We merken, dat deze manier netter is en dat er daardoor minder schade aan fietsen ontstaat.  
 

Skeeleren 
We hoorden van bewoners van het Hof van Leerbroek, dat er buiten schooltijd veel wordt geskeelerd bij 
het Hof. Dat is heel begrijpelijk, want het is een mooie ruimte. Toch is het voor de oudere bewoners niet 
altijd prettig, want skeeleren gaat nu eenmaal niet rustigjes aan. Er zijn zelfs bewoners die op dat tijdstip 
niet naar buiten durven. Ook het pad achter het Hof langs (alleen voor de bewoners?) wordt veel door 
kinderen gebruikt. We hebben beloofd dit desgevraagd aan u door te geven. Dan kunt u er thuis indien 
nodig aandacht aan besteden. Het zou jammer zijn als de verhouding tussen jong en oud hierdoor 
verstoord wordt.  
 
SOS 
De eerstvolgende les is DV 28 mei. Groep 7 heeft dan de fietsen nodig. 



SOVA 

Jij wilt het zeggen, maar niemand wil het horen  
“Ik ben de baas, we gaan doen wat ik wil, jij kan dat nog niet”. 
Gezellig is het niet, maar het lijkt of je geen keus hebt, tenslotte is de ander net ‘baas’ 
geworden.  
Loop gewoon eens weg, dan heeft de baas opeens geen werknemers meer. Heeft hij of zij 
alle tijd om na te denken over een leuker plan om samen te doen. 
 
 

Oproep gastgezinnen 
Evenals vorig jaar brengen wij onderstaande oproep onder uw aandacht. Het is niet de volledige brief, maar als u 
interesse heeft kunt u reageren via de onderstaande contactgegevens. 
Vakantiegastgezinnen gezocht voor kansarme kinderen!     
Data van de verschillende kinderreizen in Zuid-Holland: 
Franse kinderen (5-12 j.): 4 juli - 24 juli; 5 juli - 23 juli; 18 juli - 6 augustus 
Duitse kinderen (5-12 j.): 20 juli - 6 augustus; 3 augustus - 21 augustus 
N.B. Indien noodzakelijk, dan is het toegestaan om het kind 3 x een halve dag bij een 
oppas onder te brengen. 
Wilt u eerst even telefonisch met een medewerker overleggen voordat u zich aanmeldt? 
Dat kan, onze medewerkers Joël (0182-600355) en Petra (06-12191365) staan u graag te woord. Per e-mail kunt u zich 
aanmelden via zuidholland@europakinderhulp.nl . U krijgt dan vrijblijvend een informatieboekje toegestuurd.  
 
Protocol informatievoorziening gescheiden ouders 
We hebben het protocol aan de betreffende ouders toegestuurd. Mochten we per ongeluk ouders vergeten zijn, dan 
horen we dat graag. De ouders die het protocol ontvingen willen we er op wijzen, dat we graag de bijlage ingevuld 
terug krijgen. (Dat mag digitaal).  
 

Spetterbad 
Het Spetterbad in Leerbroek zal, indien de weersomstandigheden het toelaten, opengaan op maandag 4 mei 2015. 
De voorverkoop van abonnementen zal plaatsvinden in het Spetterbad, Leerbroekseweg 5/d, 4245 KR  Leerbroek 
op de volgende data:   

 dinsdag 7 april 2015 van 15.00 uur tot 16.00 uur. 

 woensdag 8 april 2015 van 12.00 uur tot 13.00 uur. 

Meer informatie? www.spetterbad.nl of 0345-599050. 

Data (alles DV) 
2 april  Paasviering in de eigen lokalen. 
3 en 6 april Vrij in verband met Goede Vrijdag en Pasen. 
9 april  De kinderen van groep 6, 7 en 8 bezoeken Game-on in Gorinchem. 8:55 uur op school zijn! 
15 april  Groep 6 gaat naar de schaapskooi voor een les over kikkers en padden. (Weet u het verschil?) 

16 april  Groep 5 gaat op bezoek bij het stedelijk museum Vianen, omdat ze meedoen met het    
onderwijsproject  “Jet en Jan, jong in 1910”. 

24 april We houden onze jaarlijkse koningsspelen met ontbijt!. Dit jaar georganiseerd door de 
activiteitencommissie en daardoor zijn er zaken positief! Veranderd. Het wordt mooi! Een 
brief met uitleg volgt. Met dank voor de inzet van deze ouders. 

27 april Vrij in verband met koningsdag. 
29 april  Ouderavond over Passend Onderwijs. U ontvangt later een aparte uitnodiging. 
4 t/m 8 mei Meivakantie. 
12 mei  De nieuwsbrief van de maand mei verschijnt. 
14 en 15 mei Vrij vanwege Hemelvaart. 
 

Tot slot 
Een hartelijke groet namens ons allen. Goede paasdagen gewenst. De Heere Jezus is overwinnaar!! Ook voor u? 
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