
Oosterbeek, 10-03-2022 

Beste ouders/verzorgers, 

 

 

De eerste week na de voorjaarsvakantie zit er bijna op. Het is fijn dat 

we met bijna alle leerlingen weer goed hebben kunnen starten. Dat 

het zo lekker weer is, maakt het allemaal nog beter, de kinderen 

kunnen heerlijk naar buiten op vrije momenten.  

 

Corona 

Helaas kampen op dit moment toch nog drie leerkrachten nog met een besmetting met het 

coronavirus, waardoor er uitdagingen zijn om het normale ritme op school zo goed mogelijk vorm te 

geven. Ook u wordt daardoor mogelijk weer geconfronteerd met een opvangvraagstuk. Dat is beslist 

vervelend. Ieder die hier mee te maken heeft, wens ik goede opvangoplossingen toe. 

Op de website staat de meest actuele beslisboom. Deze is vereenvoudigd ten opzichte van vorige 

versies. Kijkt u er wel naar alstublieft indien u een kind met klachten heeft die mogelijk corona 

gerelateerd zijn: 

https://www.depaasbergschool.nl/onze-school/protocollen  

Oekraïne 

De afschuwelijke oorlog in Oekraïne was/is uiteraard bij veel kinderen een onderwerp waar ze het 

over willen hebben in de groep. Onze methode voor Begrijpend Lezen (Nieuwsbegrip) die elke week 

een actueel onderwerp behandelt ging hier deze week ook over. We nemen de tijd om vragen en 

zorgen te bespreken, en zo goed mogelijk uit te leggen wat er aan de hand is. Ook het 

vluchtelingenprobleem komt uiteraard naar voren. Wij zullen op school beslist kinderen opnemen, 

indien de vraag zich gaat voordoen.   

Vrije vrijdagen groepen 1 t/m 4 

U heeft voor de voorjaarsvakantie het vakantierooster voor 2022-2023 ontvangen. De komende tijd 

wordt de jaarkalender voor het nieuwe schooljaar verder ingevuld. In ieder geval ontvangt u deze 

voor de zomervakantie. Leerlingen in de groepen 1 t/m 4 hoeven minder uren naar school dan 

leerlingen in de groepen 5 t/m 8. Omdat wij wel dezelfde lesuren voor alle groepen hanteren op de 

schooldagen is er ruimte, naast 12.00 uur vrij op vrijdag, om extra vrije dagen voor de kinderen in de 

groepen 1 t/m 4 in te plannen. We zullen hiervoor ook weer vrijdagen inroosteren. Dit zijn geen 

studiedagen. De meeste leerkrachten die in deze groepen werken hebben een benoeming die iets 

kleiner is, zodat zij ook vrij zijn op die dagen. Sommige leerkrachten die dan wel moeten werken 

hebben andere taken in school op die dagen. Ik meld dit omdat ons berichten bereiken via de MR, 

dat er wat verwarring lijkt te zijn over deze vrijdagen. Voor kinderen in de groepen 1 t/m 4 is het naar 

onze ervaring zeer welkom om zo nu en dan even extra ‘bij te tanken’.  

Te laat komen 

Ik hoop dat het komt omdat sommigen nog weer wat moeten wennen, maar er komen nog steeds 

meerdere kinderen te laat op school. Bij de kleine Paasberg gaan de buitendeuren om 08.20 uur 

open en gaan de deuren om 08.30 uur dicht. Dan is de school begonnen. Het is vervelend als 

https://www.depaasbergschool.nl/onze-school/protocollen


leerkrachten dan toch nog weer laatkomers moeten verwelkomen, 

omdat ze dan al het liefst met de gehele groep gestart zijn. Juist die 

eerste minuten zijn waardevol. 

In het hoofdgebouw gaan de buitendeuren om 08.25 uur open en gaan 

de deuren om 08.30 uur dicht. Ook hier is het heel belangrijk dat alle 

kinderen dan binnen zijn. 

Een dringend verzoek aan ieder die het betreft om op tijd op school te 

zijn!  

 

Sneeuwwitje 
juf Marjolijn: 
== KINDERCONCERT == 
Op zaterdag 26 maart om 14.00 uur zal in Lebret Zalencentrum een sprookjesconcert worden 
gegeven. Dit wordt gespeeld door het opleidingsorkest Da Capo onder leiding van Marc Dammers. 
Verteller Hans Platenkamp zal het aanwezige publiek meenemen in het verhaal van Sneeuwwitje en 
de zeven dwergen met een Oosterbeeks tintje…  
Op verschillende momenten in het verhaal zal het orkest bijpassende muziek spelen. Zo wordt het een 
muzikaal sprookje! Het geheel is spannend en afwisselend! 
Het concert zal ongeveer 45 minuten duren. 
Het wordt echt een erg leuk concert, waarbij ook de medewerking van de scholen in Oosterbeek is 
gevraagd. Voor de aankleding van de zaal zullen zoveel mogelijk de tekeningen opgehangen worden 
die door de kinderen zijn gemaakt. Omdat 4 scholen uit Oosterbeek meedoen is er gekozen voor de 
groepen 5 t/m 8. De drie mooiste tekeningen verdienen bovendien een prijs en worden getoond op 
een groot scherm.  
Door enkele groepen (5,6,7,8) zullen er tekeningen gemaakt worden, zodat de kinderen ook 
daadwerkelijk kunnen meedoen in het concert. Groep 5 gaat zelfs meespelen met het orkest met 
zelfgemaakte instrumenten. Hier is in de klassen door mij informatie gegeven. 
Omdat de KHO jarig is (125 jarig bestaan) en dit weer het eerste concert is dat voor publiek gehouden 
kan worden, is besloten om de toegang GRATIS te houden, ook reserveren is niet nodig. 
De muzikanten, dirigent en verteller hopen dus op een grote opkomst van kinderen met hun ouders, 
grootouders en andere familieleden, want ondanks dat het een kinderconcert is, is de toegang voor 
jong en oud. 
Tot ziens bij het muzikale sprookje van Sneeuwwitje! 
Mocht het een en ander nog niet duidelijk zijn, kunt u bij mij informeren. Hopelijk komt u kijken en 
luisteren! 
Met een muzikale groet, 
Marjolijn Lurvink-Vos 
 

Met vriendelijke groet, 

Hans Verweij 

 

                                                                                                                          


