
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

  29 maart 2022 

In deze editie: 

✓ Door de tranen heen… 

✓ Witte Donderdagviering 

✓ Afscheid Pastoor Vroom 

✓ Opbrengst acties voor Oekraïne  

✓ (uitgestelde) Grote Rekendag groep 4-8 

✓ Koningsspelen: hulpouders gezocht 

✓ MR lid gezocht 

✓ Alpe d’Huzes 

✓ GGD spreekuur 

Agenda  

✓ 13 april  : (uitgestelde) Grote Rekendag groep 4-8 

✓ 13 april  : Circusvoorstelling groepen 1-2 door leerlingen RSG 

✓ 13 april  : Paaseieren verstoppen en zoeken 

✓ 14 april  : Witte Donderdagviering 

✓ 15-18 april  : Paasweekend 

✓ 22 april  : Koningsspelen 

✓ 25 april- 6 mei : Meivakantie 

 

Door de tranen heen 

Zoute druppels. Onze lessen levensbeschouwing gingen de 

afgelopen weken, in voorbereiding op onze kerkviering, over 

Traan. Eigenlijk zijn tranen rare dingen. Druppels die uit je 

ooghoeken stromen, over je wangen biggelen en zout op je lippen 

vallen. Je kunt er niet zoveel aan doen, ze zijn er gewoon en het 

is vaak heerlijk om eraan toe te geven en ze de vrije loop te laten. 

Kinderen huilen meestal ook makkelijk en snel. Tegelijkertijd zijn 

tranen sterke uitingen van gevoelens. Niet alleen van verdriet, 

maar ook van ontroering of blijdschap. 

 

Huilen is niet iets ergs, niet iets goeds of iets slechts, niet iets 

voor kleintjes, niet iets dat zo snel mogelijk voorbij moet zijn, niet 

iets dat te lang of te kort kan duren. Tranen zijn er gewoon, als ze 

komen kun je ze niet tegenhouden en het is klaar als het klaar is. 

Het is mooi om stil te staan bij wat er dan eigenlijk gebeurt en 

hoe het voelt. 

 

Tranen en troost zijn heel direct met elkaar verbonden. In de 

lessen hebben we aandacht besteed aan gevoelens en troost. We 

nodigden kinderen uit om daar verschillende aspecten aan te ontdekken, bijvoorbeeld 

door te bedenken hoe het is om getroost te worden en zelf te troosten.  



 

Tranen zijn zo universeel dat er in culturen en godsdiensten over de hele wereld en van 

alle tijden verhalen en rituelen zijn. In de viering leven we ook toe naar Pasen, het feest 

rond het overlijden van Jezus en de opstanding. Ook in het paasverhaal vloeien tranen. 

Tegelijkertijd is het een kleurrijke en levendige viering van het leven. 

 

We wensen jullie vanaf deze plek alvast een mooie viering en een fijn paasweekend toe.  

Het team van de Sint Bernardus 

 

Witte Donderdagviering  

Donderdagmorgen 14 april starten we in de Grote Kerk voor onze 

viering. De kinderen mogen deze ochtend door u naar de Grote Kerk 

worden gebracht. Ouders, opa's en oma's mogen daarna ook 

plaatsnemen achterin de kerk. We vinden het fijn als de kinderen zoveel 

mogelijk in het wit gekleed zijn. Na de viering lopen de kinderen met 

hun juf richting school. 

 

Afscheid Pastoor Vroom 

Deze Witte Donderdagviering is de laatste viering die Pastoor Wim 

Vroom zal voorgaan in de kerk. Vanwege een nieuwe baan als geestelijk 

verzorger bij de zorggroep Cicero, die een aantal verpleeg- en 

verzorgingshuizen heeft in Brunssum (L) en omgeving, zal Wim per 1 

juni 2022 de Sint Franciscus parochie verlaten. Wij bedanken hem voor zijn jarenlange 

inzet voor voor de vieringen en lessen op en voor onze school. In de viering van 

aanstaande donderdag zullen we hier kort bij stilstaan. Op 14 mei zal er in Vaassen in de 

H. Martinuskerk door de parochie afscheid van hem genomen worden, waarbij een 

vertegenwoordiging van de school aanwezig zal zijn.  

 

Opbrengst acties voor Oekraïne 

Na het verzamelen van al het sponsorgeld van de 

verschillende groepen hadden juf Tamara en juf Esther de 

belangrijke taak om al het geld dat er is opgehaald met de 

sponsorloop en de flessenactie te storten bij de bank. Dat was 

geen simpele klus gezien de zware tas. 

 

We kunnen met enorme trots melden dat we het geschatte bedrag ruimschoots 

overschreden hebben: we hebben met elkaar het gigantische bedrag €10.760,95 bij 

elkaar gehaald! Wat zijn we trots op iedereen die hieraan heeft bijgedragen! Hier helpen 

we de mensen in Oekraïne enorm mee! 

 

(Uitgestelde) Grote Rekendag groep 4-8 

Officieel was 30 maart de Grote Rekendag waaraan wij jaarlijks meedoen. Het pakket 

met de lessen die op deze dag landelijk centraal staan werd echter pas op 30 maart aan 

het eind van de dag op school bezorgd. Daarom hebben wij de dag doorgeschoven naar 

deze week. In de groepen 1 t/m 3 stond in dit pakket de 

Dierentuin centraal, terwijl zij dit thema net hebben afgesloten. 

De onderbouw zal daarom andere rekenactiviteiten plannen 

deze week passend bij het thema van dit moment. De groepen 4 

t/m 8 gaan aan de slag met allerlei meetactiviteiten. 



Oppervlakten, inhoud, ruimtelijk inzicht en architectuur krijgen volop de aandacht deze 

dag. 

 

Koningsspelen: hulpouders gezocht 

Op vrijdag 22 april zijn weer de Koningsspelen op school. We zijn nog 

op zoek naar voldoende helpende handen om de dag vorm te geven. 

We kunnen uw hulp goed gebruiken van 8:30 uur tot +/- 12:00 uur. U 

kunt zich hiervoor opgeven via de Parro app of de leerkracht van uw 

kind.  

 

MR-lid gezocht 

Aan het eind van het schooljaar stopt na twee termijnen een van de ouderleden van de 

MR. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten die meedenken en meebeslissen 

t.a.v. schoolbeleidszaken. Wie van de ouders heeft interesse in een plek in de MR van de 

St. Bernardusschool? Je kunt ons altijd aanspreken voor meer informatie hierover. 

Aanmelden kan persoonlijk bij Michelle Harms-Buitenhuis (moeder van Hugo uit groep 

2/3 en Philine uit groep 1/2) of Yvette Koers 

(leerkracht groep 5/6). Graag aanmelden 

voor vrijdag 15 april. 

 

Met vriendelijke groet, De MR 

 

Alpe d’Huzes 

Op donderdag 2 juni ga ik, juf Tamara, in 

team " Het verleggen van die ene steen" de Alpe d'Huzes lopen met als doel om geld op 

te halen voor het KWF.  

Ik vind het belangrijk dat er geld naar het KWF gaat zodat er onderzoek gedaan kan 

worden en er hopelijk steeds minder mensen overlijden aan kanker of ziek worden eraan. 

Om geld op te halen heeft mijn team een sponsoractie bedacht. Tijdens de beklimming 

van de Alpe d'Huez zal de berg verlicht worden door brandende kaarsjes. Op het etiket 

van de kaarsjes staan persoonlijke boodschappen.  

Wilt u/ wil jij ook een kaarsje laten branden met daarop je persoonlijke 

boodschap? Dan kan dat voor €6,- per kaarsje. U/ je kunt een 

persoonlijke boodschap naar mij sturen via een parro bericht en ik zal 

zorgen dat dit op het etiket geschreven wordt.  

Via een tikkie van €6 of contant het bedrag in een envelop naar school 

kunt u het kaarsje afrekenen. De kaarsjes zijn te bestellen tot 8 mei bij 

mij. Het geld van alle verkochte kaarsen zal ik dan overmaken via onze 

teampagina van de Alpe d'Huzes onder vermelding van kaarsenactie: 

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/tamaraleeneman 

De kaarsen zullen worden neergezet in bocht 7, de Nederlandse bocht. Na afloop van de 

Alpe d'Huzes kan ik de kaarsen weer mee naar school nemen en dan mag u/ je het eigen 

kaarsje, indien gewenst, op komen halen. Voor wie wilt u/ wil jij je kaarsje laten 

branden?  

Lieve groetjes van Tamara ( juf groep 4) 

 

GGD spreekuur 

Elke maand houd ik een telefonisch spreekuur. Tijdens dit inbel-spreekuur bent u 

vrijblijvend van harte welkom met uw vragen of u mailt mij: c.nauta@ggdnog.nl. 

mailto:c.nauta@ggdnog.nl


Heeft u vragen over diverse onderwerpen, zoals: Lichamelijke gezondheid, gedrag of 

emoties, vermoeidheid of slapen, omgang, grenzen stellen, ouderschap, pesten, 

(faal)angst, onzekerheid, taal of spraak, voeding en bewegen, zindelijkheid, 

schoolverzuim, etc. Graag denk ik met u mee.  

Het volgende moment is dinsdag 19 april: 15.30 – 17.00 

uur.  

U kunt bellen met: 088 443 33 05 / 06 25644139 (app).  

Buiten deze tijden mag u mij natuurlijk ook benaderen. Mailen werkt dan dikwijls beter 

door lopende planningen.  

 

Met vriendelijke groet, Corrie Nauta, 

Verpleegkundige Jeugdgezondheid, M&G. (werkdagen: ma-di-do) 
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