
 

 

 

Samen dragen 
Het eerste rapport is ‘in the pocket’, of eigenlijk ‘in de rugtas’      ! Donderdagmiddag  
maakten al die rugtassen het plein en de parkeerplaats een stuk fleuriger. We hopen  
dat de kinderen begrijpen waarom ze dit cadeautje hebben gekregen. We zijn namelijk 
erg trots op de manier waarop zij de afgelopen periode het thuisonderwijs hebben  
gedragen. Het volgende gedicht past hier mooi bij en willen we graag met u delen: 
 

Samen dragen 
Zullen we het samen dragen, 
dan drukt het iets minder zwaar. 
Zullen we God samen vragen, 
om Zijn hulp in dit gevaar? 
 

Zullen we het samen dragen, 
als de zorg je overspoelt. 
Als de onweerswolken jagen 
en de storm je hart omwoelt? 
 

Zullen we de handen vouwen 
onder tranen van verdriet 
en er samen op vertrouwen, 
dat je weer het zonlicht ziet? 
 

 
Zullen we het samen dragen, 
met de God die alles leidt. 
Het er samen weer op wagen, 
dat Hij ons opnieuw bevrijdt? 
 

En als Hij dan in ons midden, 
keert dat ongevraagde lot. 
Zullen we dan samen bidden: 
Dank U, dank U, lieve God! 
 

 

… en dit compliment voor de kinderen geldt natuurlijk ook voor iedere ouder/verzorger, die zich zo goed  
heeft ingezet om de achterstand bij hun kind(eren) zo klein mogelijk te houden. Fijn om dit in de afgelopen 2 
weken te mogen merken in de klas! 
 

Veertigdagentijd 
Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. 
Dat doen we met verhalen over Jezus en de mensen die hij tegenkomt.  
Het thema dat onze methode ‘Kind op Maandag’ daarbij gekozen heeft is:  

                                          -- 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  
op de dag van vandaag mogen wij erop vertrouwen, dat het elke dag weer  

licht zal worden. Nogal logisch, zou je kunnen zeggen. 
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. Met Pasen vieren we dat dat toch altijd gebeurt, zelfs over  
de grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet meer licht wordt. In de verhalen van  
deze periode horen we hoe Jezus licht brengt voor mensen die hij tegenkomt. Maar we horen ook hoe het  
donker wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het  
helemaal donker in het land. Maar op de paasmorgen horen we toch hoe het licht uiteindelijk overwint. 
Een goede Veertigdagentijd gewenst, en alvast een mooi Paasfeest! 
 

Voorjaarsvakantie  
Het voelt een beetje gek om, na 2 weken onderwijs, de deuren weer een weekje dicht te doen. 
Toch zal het de komende week anders zijn, want nu hoeven de kinderen ook thuis niet bezig  
te zijn met schoolwerk. We wensen iedereen een fijne vakantie toe!  

http://www.beatrixschoolrijssen.nl/
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Verdwenen 

Onvoorstelbaar hoe snel de sneeuw maandag en dinsdag weer verdween… en onvoorstelbaar wat er toen op het 
plein weer tevoorschijn kwam! Gelukkig was daar Myrthe Brinkman, die flink heeft meegeholpen om ook de rommel 

op het plein te laten verdwijnen. Myrthe: Bedankt, een dikke duim voor jou en een plekje in deze Nieuwslander      !  
 

Myrthe is niet de enige die van een schone en opgeruimde omgeving houdt. Om toekomstige generaties een 
leefbare wereld mee te geven, streven de afvalbedrijven dagelijks naar de totstandkoming van een schone en 
afvalvrije maatschappij. In de week van 1 t/m 7 maart organiseren zij voor het eerst de Week van de AfvalHelden.  
Vind jij ook dat de medewerkers van de afvalbedrijven waardering verdienen, maak dan een mooie kleurplaat en 
plak die op de ramen of containers. Kleurplaten kun je vinden in de toolbox op www.weekvandeafvalhelden.nl. 
 
 
 
 
 
 
 

 22 t/m 26 februari  Voorjaarsvakantie 

 1 t/m 5 maart  10 minutengesprekken (online): groep instroom, 1 en 2 

 5 maart  Gebedsgroep – groep 1 en 5 

 8 en 9 maart  Adviesgesprekken groep 8 

 10 maart  Biddag 

 15 t/m 19 maart  10 minutengesprekken (online): groep 3 t/m 8 

http://www.weekvandeafvalhelden.nl/

