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Harderwijk,11 maart 2021 
 
 
Beste ouders, 

 
We hebben inmiddels bijna de 2e week na de voorjaarsvakantie achter de rug. Het is aan de natuur al duidelijk te 

merken, dat de winter op z’n retour is. De dagen worden al duidelijk langer en de eerste tekenen van de lente zijn al 

waar te nemen. ’s Morgens vroeg word je weer gewekt door het fluiten van de vogels. We kunnen hopelijk snel uitzien 

naar prachtig lenteweer!  

Als school gaan we in de komende periode de Paasviering in de groepen voorbereiden. Voorafgaand aan Pasen wordt 

gedurende veertig dagen naar dit centrale feest toegeleefd. In de protestantse traditie wordt deze periode de Lijdenstijd 

of Veertigdagentijd genoemd. Het verhaal van Jezus’ dood en opstanding roept het uit: het leven is krachtiger dan de 

dood! Dat geloof kwam niet zomaar met Pasen uit de lucht vallen. Heel zijn leven was Jezus namelijk al bezig geweest 

om zieken, verschoppelingen en eenzamen weer midden in het leven te zetten. ‘Jullie horen erbij, jullie zijn de moeite 

waard!’ Deze boodschap klinkt door in de Paasverhalen, die op school verteld worden. 

In deze veertigdagentijd vertellen we verhalen over Jezus en de mensen die hij tegenkomt aan de hand van het thema 

‘Het wordt licht’. Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen herkennen dat. Of je 

een toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke oma of opa weer beter wordt – je weet 

het niet altijd zeker. Toch zijn er ook dingen die we echt zeker kunnen weten. De bijbel vertelt daarover. En het eerste 

dat genoemd wordt, is het licht. In het verhaal van de schepping maakt God eerst het licht. En tot de dag van vandaag 

mogen wij erop vertrouwen, dat het elke dag weer licht zal worden. 
Maar toch… Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het donker is. Dan twijfel je misschien of het 

ooit weer licht wordt in je leven. In de afgelopen periode is er dan ook veel gebeurd en staat ons ook nog het nodige te 

wachten. Dagelijks worden we steeds geïnformeerd over het Coronavirus en de maatregelen om uiteindelijk het virus 

de kop in te drukken. Deze week hebben de kinderen dat helaas ook moeten ervaren doordat er een groep in quaran-

taine moest. Dat kan je als kind angstig en onzeker maken. Ook als volwassenen hebben we te maken met een onze-

kere, moeilijke en soms ook verdrietige tijd.  

Door het donker heen mag toch het licht van Pasen schijnen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet meer licht wordt. 

Dat is ons perspectief en daar mogen we in deze moeilijke tijd op hopen! Ik wens u namens het team nog heel veel 

sterkte toe in de komende periode en blijven hopelijk met alle beperkingen verbonden met elkaar! 

 

Ziekmelding via de website 

Het blijkt, dat een ziekmelding via de website van de school door technische oorzaken helaas niet altijd doorkomt bij de 

betreffende leerkracht. Wilt u daarom uw kind in geval van ziekte met ingang van a.s. maandag 15 maart via Parro 

Agenda: 
29-03-2021 Theoretisch Verkeersexamen groepen 7 & 8 
01-04-2021 Paasviering in de groepen 
02-04-2021 t/m 05-04-2021 Paasvakantie 
15-04-2021 Praktisch Verkeersexamen groepen 7 & 8 
15-04-2021 Studiemiddag team (alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur) 
26-04-2021 t/m 07-05-2021 Meivakantie 
04-05-2021 Dodenherdenking 
05-05-2021 Bevrijdingsdag 
13-05-2021 t/m 14-05-2021 Hemelvaart 
24-05-2021 Pinksteren 
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afmelden bij de leerkracht van uw kind? De mogelijkheid om ziek te melden via de website is vanaf a.s. maandag niet 

meer mogelijk! Alvast heel hartelijk bedankt! 

 

In Dankbare Herinnering 

Op 23 februari jl. werden we als team opgeschrikt door het verdrietige bericht dat opa Johan 

Hesselink op 86-jarige leeftijd is overleden. Opa Johan nam een belangrijke plaats in op 

onze school. Hij las de kinderen van onze school wekelijks voor en was voor iedereen heel 

belangrijk: een heel fijn en warm mens, die een plekje had in de harten van de kinderen en 

leerkrachten van onze school.  

Met opa Johan heb ik persoonlijk mooie gesprekken mogen voeren aan de koffietafel in de 

school. Hij was zo blij, dat hij na de dood van zijn geliefde vrouw Annie, op deze manier van 

zoveel betekenis kon zijn voor de kinderen van de Triangel. Hij genoot zichtbaar van het 

voorlezen in de groepen en het mooie was dat de kinderen hem enorm respecteerden en 

iedere keer aandachtig luisterden. Het viel hem dan ook heel zwaar om hier als gevolg van 

alle RIVM-maatregelen mee te moeten stoppen. Als je hem in de Jumbo tegen kwam, zei hij 

iedere keer te hopen weer gauw met het voorlezen te mogen starten, want hij miste de kinderen zo! We hebben in de 

afgelopen periode iedere keer contact gehouden door hem een kaartje te sturen of een pakketje te bezorgen en we 

hoopten ook met hem, dat hij weer gauw op school kon komen. In de loop van januari werd Johan toch getroffen door 

Corona en verslechterde zijn gezondheid. Het overlijden kwam desondanks toch als een enorme schok. Het gemis van 

deze fijne en bijzondere man is groot, maar wij koesteren de mooie herinneringen aan hem! Wij wensen de familie van 

Johan heel veel sterkte toe om dit verlies een plekje te geven! In dankbare herinnering!! 

 

Biddag 

Biddag is een Nederlandse, christelijke feestdag, altijd op de tweede woensdag van maart. De volledige naam luidt: 

Biddag voor gewas en arbeid. In de Middeleeuwen werden regelmatig zogeheten ‘bededagen’ gehouden. Als er iets 

extreems was gebeurd, zoals een oorlog of een ramp, dan werd er een dag lang niet gewerkt, maar gebeden. In de 

zestiende eeuw werd het katholicisme in ons land minder belangrijk en kwam het protestantisme op. Omdat deze be-

weging veel aandacht had voor de ‘gewone mensen’, werd er een bededag voor de oogst ingericht. Toen steeds minder 

mensen boer werden, maar een andere baan kregen, werd de naam: biddag voor gewas en arbeid.  

Biddag hoort bij dankdag: deze wordt de eerste woensdag van november gevierd en dan wordt God gedankt voor alle 

resultaten van het werk dat seizoen. In de groepen is op onze school aandacht besteed aan biddag middels een filmpje 

van ds. Pieter Both. 

 

Da Vinci-uitjes groepen 3, 4 en 6 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen welke Da Vinci-uitjes zijn gepland voor de groepen 3, 4 en 6. Deze uitjes 

worden wel voorbereid onder voorbehoud. Als de RIVM-richtlijnen op dat moment hiertoe aanleiding geven, gaan deze 

uitjes helaas niet door! We wachten de ontwikkelingen verder af! 

 

Paasviering 2021 

De geplande Paasviering in de Regenboogkerk kan helaas niet doorgaan i.v.m. Corona. 

Daarom vieren wij op donderdag 1 april 2021 Pasen met de kinderen op school. Wij zullen 

stil staan bij het Paasverhaal en enkele liederen zingen. Daarnaast is er in elke klas nog een 

gezellige activiteit.  

  

In de week van de Paasviering (week 13) houden wij een Paaskaartenactie. De kinderen 

maken op school een kaart voor een zelf gekozen iemand, instelling, tehuis. (b.v. opa, oma, 

buurvrouw, ziek familielid, bejaardentehuis, St. Jansdal etc.; iedereen weet wel iemand die 

een kaartje kan gebruiken). Uiterlijk donderdag 1 april neemt ieder kind een envelop voorzien 

van naam, adres en postzegel mee naar school. De kaarten worden of met de groep 

gezamenlijk naar de brievenbus gebracht of de kinderen bezorgen de kaarten zelf na 

schooltijd in de brievenbus. We gaan er een mooie viering van maken! 

 

https://visie.eo.nl/alles-over/dankdag/
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Poëzieweek 
Deze week is de poëzieweek georganiseerd en hebben we allerlei activiteiten op het gebied van 

poëzie. Morgen, op vrijdag 12 maart, houden wij samen met de kinderen het “Voorleesontbijt” 

(Coronaproof). In alle groepen wordt weer gezellig voorgelezen en tevens krijgen de kinderen 

een lekker ontbijt (zorg dat uw kind niet te veel eet thuis). Voor dit ontbijt hebben de kinderen 

een beker, bord en bestek nodig. Wilt u dit aan uw kind meegeven? We gaan er weer iets gezelligs van maken met 

elkaar! 

 

In het zonnetje 
Iedere dag zijn we heel erg blij, dat we een beroep kunnen doen op de overblijfkrachten van 

Lunchkidz. Hierdoor worden de leerkrachten in de gelegenheid gesteld om een half uur te lunchen 

en pauze te nemen. Heel, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet! We zijn er enorm blij mee! 

 

Avondvierdaagse gaat niet door (Ingezonden) 
Het bestuur van de vereniging Avondvierdaagse Harderwijk heeft besloten dat dit jaar de Avondvierdaagse door het 

Coronavirus geen doorgang kan vinden. De nog steeds hoge aantal besmettingen per dag, het maar langzaam 

versoepelen van maatregelen en het nog lage aantal vaccinaties heeft ons genoodzaakt dit drastische besluit te nemen. 

Naar verwachting wordt pas in het 3e kwartaal de evenementenbranche vrijgegeven. 

 

25-jarig bestaan van de Triangel 

Op 1 augustus 2021 bestaat onze school 25 jaar; er werd gestart in zgn. schoolhuizen en 2 jaar later, op 23 oktober 

1998 werd de 1e steen gelegd van ons huidige schoolgebouw. De uitbreiding volgde in 2009.  

Nu is een 25-jarig bestaan van een school alle reden om een feestje te vieren, maar een groots feest organiseren met 

de huidige beperkingen is helaas niet goed mogelijk. Daarom is besloten het feest wel te vieren in het schooljaar 2021-

2022, maar te verschuiven naar mei/juni 2022. Als het goed is, zijn we dan van alle beperkingen af en staat ons niets 

meer in de weg om er met elkaar een mooi feest van te maken!  

 

Besmetting COVID 

Helaas hebben we deze week mogen ervaren hoe vervelend 

en verdrietig het is als er een groep kinderen in quarantaine 

moet vanwege een besmetting. Allerlei dilemma’s komen daar-

bij kijken: wel of niet het kind laten testen, het organiseren van 

enerzijds digitaal onderwijs en anderzijds fysiek onderwijs, wat 

kan/mag wel en wat niet? etc. etc.  

Als school staan we in nauw contact met de GGD en nemen we 

de adviezen van de GGD steeds over. Uiteraard realiseren we ons, dat een GGD-advies ook soms vragen oproept, 

maar als school gaan we steeds uit van de deskundigheid van de GGD-medewerkers.  

Na de 2e Lockdown is het ‘snottebellenbeleid’ van kracht geworden, waarbij ouders nadrukkelijk wordt gevraagd om 

een kind thuis te houden, als het verkoudheidsklachten heeft. Dit was voorheen niet het geval, maar dit beleid is er 

gekomen na het oprukken van de Britse variant van Covid, die veel besmettelijker blijkt te zijn. Uiteraard is het moeilijk 

om te bepalen wanneer je als ouder de beslissing neemt om een kind thuis te houden, maar graag wil ik u op het hart 

drukken hier geen risico mee te nemen! 

 

Een goede leidraad om te bepalen of een kind wel of niet naar school kan is te vinden in de bijlage. Het is een beslisboom 

van BOINK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Deze beslisboom kan wellicht u helpen bij het 

nemen van een besluit! Van harte aanbevolen!!! 

 

Thema’s 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. 

 

Bijbelverhalen: 

 

Week 11: 15 maart t/m 19 maart ▪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. 
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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. 

 

Week 12: 22 maart t/m 26 maart ▪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. 

 

Tot besluit…. 
Een gedicht van Jildou Bakker (dagelijksebroodkruimels.nl): 

 

Geef wat minder om je plannen, 

leef wat meer in het moment. 

Want de toekomst, die komt zeker, 

ook als je er niet aan denkt. 

  

 Wees niet bang voor wat gaat komen, 

Het is angst, die zorgen schept. 

“Later” is en blijft onzeker, 

Wees maar blij met wat je hebt. 

De zon staat altijd aan de hemel, 

Ook als je haar niet ziet staan. 

In jezelf ligt steeds de keuze, 

voor de weg die jij wilt gaan. 

  

Word maar niet verliefd op morgen. 

Zie de schoonheid van vandaag. 

Want het zijn de kleine dingen, 

Die je altijd bij je draagt. 

 
 

Met een vriendelijke groet, 
 
 
Mark Lemstra, directeur CBS De Triangel 


