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Afgelopen twee weken stond veel in het teken van corona en corona testen. Wat waren er 
opeens veel kinderen verkouden en ziek thuis en wat was het elke keer spannend hoe de 
testuitslagen zouden zijn. Helaas moesten er 2 groepen in quarantaine. Gelukkig dat het 
bij deze 2 groepen bleef en dat verder alle kinderen zonder klachten naar school konden. 
Zoals het er nu uitziet kunnen maandag vrijwel alle kinderen weer op school beginnen! 
Fijn! 

Het is heel fijn te merken dat u als ouders zich ook zo zorgvuldig aan de voorschriften 
houdt bij verkoudheid/ klachten en testen/quarantaine. Er is, waar nodig, overleg over 
wanneer wel en niet naar school komen en we zijn met ons allen voorzichtig en zorgvul-
dig. Dit is noodzakelijk om hopelijk zoveel mogelijk positieve testuitslagen met bijbeho-
rende gevolgen tegen te gaan. Bedankt daarvoor! 

Naast alle kinderen die niet op school aanwezig konden zijn, was het elke dag ook een 
uitdaging om alle groepen volledig bemand te krijgen en alle kinderen die naar school 
mochten naar school te laten gaan. Gelukkig is dit elke dag weer gelukt. Hierdoor waren 
er soms wel wisselingen in leerkrachten, waarbij we hebben geprobeerd zoveel mogelijk 
bekende mensen bij een groep te houden en zo min mogelijk wisselingen gedurende een 
week te krijgen. Helaas konden we dit niet altijd voorkomen. Soms konden de gymlessen 
niet doorgaan, omdat anders een groep niet naar school kon. Gelukkig werkte op die da-
gen het weer mee en kon er dan wel extra naar buiten worden gegaan. We hopen dat we 
de komende weken elke dag alle groepen weer op school kunnen ontvangen en dat ook 
alle collega’s weer naar het werk kunnen. Dat zou het fijnst zijn voor iedereen.  

 

Tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag zijn er geen nieuwe versoepelingen afge-

kondigd. De BSO blijft dus nog steeds alleen open voor noodopvang. De noodopvang van 

de BSO kunt u aanvragen via de ouderapp van de BSO. 
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Heeft uw kind al een eigen DigiD? Waarom het handig is om dit nu alvast te regelen heeft alles te maken met corona. Want mócht uw kind 
getest worden, dan kunt u sneller de uitslag inzien, dan wanneer u wacht op het telefoontje van de GGD.  U kunt dit aanvragen via de web-
site van DigiD. 

De te nemen stappen zijn: 

1. U heeft het burgerservicenummer van uw kind nodig bij de aanvraag. 

2. Ga naar https://digid.nl/aanvragen en vul de gegevens van uw kind in en rond de aan-
vraag af. 

3. Binnen drie werkdagen ontvangt u een brief thuis met een activeringscode. 

4. Voeg een telefoonnummer en e-mailadres toe tijdens de aanvraag. U kunt dan meer met de DigiD, zoals een wachtwoord herstellen of 
de DigiD app eenvoudig activeren. 

5. Onthoud uw gebruikersnaam en wachtwoord goed, die heeft u nodig om de DigiD van uw kind te activeren 

6. Als uw kind ouder is, kunt u de DigiD code overdragen en kan uw kind het wachtwoord veranderen. 

 

Volgende week zijn de 10 minuten gesprekken om de ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken met de leerkracht. We wens u een goed 

gesprek! 

Hieronder nogmaals de stappen om in een google meet gesprek te komen:  

• Aanmelden voor het gesprek gaat via Google Meet. Ga hiervoor naar https://portal.zuluconnect.net/  

• Log in met het gekregen sterrenpalet mailadres (mag ook van broertje/zusje).  

• Klik op het icoontje van Google Meet.  

• Klik hier op meetingcode.  

• Typ de naam van het de leerling waarover het gesprek gaat. Het is de bedoeling dat je de voornaam en 

achternaam van het kind aan elkaar intypt (bijvoorbeeld: maritloman). Druk daarna op deelnemen (niet vergeten, anders komt u niet in 

het gesprek).  

• De leerkracht komt op het tijdstip bij in de vergaderruimte.  

• We voeren het gesprek.  

• We verbreken de verbinding van het gesprek (of de leerkracht doet dit).  

Heeft u nog een gesprek dan klikt u op Terug naar startscherm. U typt de naam van de zoon/dochter in waar u vervolgens een gesprek 

over heeft (op het door u ingeplande tijdstip) De leerkracht komt bij u in de vergaderruimte. 

 

 
De kinderen krijgen hun rapport mee naar huis op maandag 29 maart. Zo kunt u tijdens het 10 minuten gesprek meekijken terwijl de leer-

kracht het rapport toelicht. Bij de peuters en de opvang geldt dat het rapport in de week van 29 maart mee naar huis gaat, afhankelijk van 

op welke dag uw zoon/dochter op ons kindcentrum is.  

Wij ontvangen de rapporten graag voor de meivakantie terug op school. 

 

 

 

 

 

 

 

https://digid.nl/aanvragen
https://portal.zuluconnect.net/
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Zondag 28 maart is het Palmpasen. Op deze zondag, een week voor Pasen, wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. 

Ieder jaar nodigt de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken kinderen uit om een Palmpasenstok te maken in de Huve. Helaas was dit, 
net als vorig jaar, niet mogelijk. Ook het jaarlijkse bezoek aan onze kerk De Oude Mattheüs, waar we een ontdekkingstocht organiseren of 
een expositie van alle leerlingen openen, kan dit voorjaar niet doorgaan. 

Maar we bedachten een ander plan: we vieren samen Palmpasen en elke Palmpasenstok is geld waard! De Diaconie van de Protestantse 
Gemeente doneert namelijk voor elke stok €15,- aan Stichting het Vergeten Kind. Zij helpen kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland 
die in een onveilige of instabiele thuissituatie leven of die noodgedwongen opgroeien in een opvanglocatie. 

Wat zijn we dankbaar en trots dat de gehele onderbouw aan deze actie heeft meegedaan! Maar ook groep 7/8 heeft de handen uit de 
mouwen gestoken; zij hebben de stokken gezaagd en getimmerd! Dat betekent dat 173 kinderen een bedrag bijeen hebben gebracht van 
2595 euro!!! Dit is natuurlijk geweldig!!  

Heel hartelijk bedankt jongens en meiden, team, OR en Bakkerij Boenders voor deze gezamenlijke actie voor het goede doel!! Een kleine 
impressie van de actie zal a.s. zondag in de online kerkdienst te zien zijn. 

Namens de jeugdraad van Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken, 

Tineke Franken 

 

Heeft uw kind afgelopen week ook een mooie Palmpasenstok gemaakt? 

In de Palmpasenstok wordt het lijdensverhaal van Jezus gesymboliseerd. Alle onderdelen van de Palmpasenstok hebben een betekenis. De 
groene takjes staan voor de juichende mensen die zwaaiden met palmtakken toen Jezus op een ezel de stad in reed. Het broodhaantje 
boven op het kruis staat symbool voor het brood dat Jezus at toen hij voor de laatste keer met zijn vrienden at, voordat hij ging sterven. 
Soms hangen er twaalf zoutjes of noten aan, die staan voor de twaalf vrienden. Judas verraadde Jezus voor 30 zilvermunten. Daarom han-
gen er vaak ook 30 rozijntjes aan. De eieren staan voor een nieuw begin, nieuw leven: Jezus stierf aan het kruis maar na drie dagen staat 
hij weer op! 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wij zetten even een aantal aandachtspunten voor u op een rijtje: 

• Aanstaande zaterdagnacht, 28 maart, gaat de klok een uur voor-

uit 

• Volgende week vrijdag, 2 april, zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Goede 

Vrijdag 

• Maandag 3 april zijn alle leerlingen vrij i.v.m Tweede Paasdag 

• Van 26 april t/m 7 mei hebben onze leerlingen vrij i.v.m. de mei-

vakantie 
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Een update van de Beweeg Wijsactiviteiten op het Sterrenpalet 

 Groep 0-1C 

De kinderen van groep 0-1C hebben nu een aantal keren Beweeg Wijs gehad. Tijdens Beweeg Wijs spelen de kleuters spelletjes met ‘Uiltje 
Wijs’. De kinderen hebben oa een schoolpleinverkenning gedaan in het spel ‘reis door de natuur’, waarbij zij een parcours hebben afgelegd 
met hinkelen, springen, balanceren en rennen als onderdelen. Daarnaast hebben de kleuters diverse overloopspelletjes gespeeld zoals 
‘Schipper mag ik overvaren’ en ‘Moeder hoelaat is het?’.  

Beweeg Wijs groep 1/2 

De groepen 1 en 2 krijgen sinds een aantal weken een combinatie van Beweeg Wijs en gym tijdens hun bezoek aan de Pickerhal op don-
derdagochtend. Van de drie (hoofd)activiteiten die de kinderen spelen (naast een warming-up en eindspel), is een van de activiteiten een 
Beweeg Wijsspel dat de week erna op het schoolplein gespeeld kan worden. Zo hebben de kinderen veel plezier en worden voorbereid op 
wat ze de week erna op het plein kunnen verwachten.  In combinatie met het heen en weer lopen naar de Pickerhal, kunnen de kinderen 
hun energie lekker kwijt! 

 Midden- en bovenbouw 

De afgelopen tijd spelen de kinderen, tijdens hun pauzes, in zones A, B, C en D op het plein. In een zone speelt een groep om zo contacten 
met andere kinderen zoveel mogelijk te beperken. Per zone is er een Beweeg Wijsactiviteit waar de kinderen zich, naast vrij spelen, kunnen 
vermaken. De activiteiten zijn heel gevarieerd, van alleen spelen tot tikspelen, van samenwerken tot tegen elkaar spelen. Afgelopen periode 
hebben we oa bouncebal, ballenfoetsie, laserstralen, ringhockey en schaatsen (hardlopen) gespeeld.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pleinclub ‘de Sterren’ Sterrenpalet  

Eind november is de pleinclub weer opgestart. Elke week doen de kinderen met veel enthousiasme mee aan de verschillende activiteiten. 
Het hoogtepunt waren de sneeuwactiviteiten van een aantal weken geleden. Wat een plezier hadden de kinderen bij onder andere 
sneeuwhockey, slee-estafette en het sleetje rijden van de bult. Verder zijn de afgelopen weken verscheidende samenwerkingsactiviteiten 
en tikspelen aan bod geweest. Ook kon natuurlijk een potje verstoppertje niet ontbreken. De komende periode staat in het teken van me-
mory, mikspelen, stoeispelen en natuurlijk een leuke paasactiviteit. 

Lijkt het je ook leuk om mee te doen? Er is nog plek voor nieuwe deelnemers! Voor meer informatie kun je een mail sturen naar marjo-
lein@beweegwijs.nl 

 Dank voor het lezen van dit Beweeg Wijs Journaal 

 Met sportieve groet, 

Marjolein (Pleinclub) en Robin (Speelpleinbegeleider) 

Beweeg Wijs 

 
 

mailto:marjolein@beweegwijs.nl
mailto:marjolein@beweegwijs.nl
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Kom! We gaan … we gaan op reis, samen met wiskikker! Gaan jullie mee? Woensdag deden we op de peutergroepen en bij de opvang mee 
met de wiskidsdag. Binnen Humankind werken we met de methode “Wiskids”. Alle kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd om met 
de verschillende rekengebieden aan de slag te gaan. Ieder op hun eigen tempo, op hun eigen manier. Het thema “reizen” stond dit jaar 
centraal. Zo hebben we o.a. onze koffers ingepakt, hebben we zelf een zwembad gebouwd en mochten we een eigen bus maken van de 
stoelen. Wie gaat er voorin? Wie zit er achterin? Onderweg drinken we even wat. Hebben we genoeg pakjes drinken? Het was een gezellige 
ochtend! 

 

 

Vandaag heeft Juf Wencke afscheid genomen van de opvang en de bso van het Sterrenpalet. Ondertussen werd ze al een bekend gezicht 

voor ouders en kinderen bij bso/vso en opvang.  
Wencke, bedankt voor jouw bijdrage voor de kinderen van het Sterrenpalet  

 

Ik wil iedereen bedanken voor alle lieve en leuke kaarten, appjes en berichtjes die ik van jullie heb ontvangen na de operatie aan mijn heup. 
Wat was dat leuk om elke keer weer een kaartje te vinden op de deurmat. En ook reuze bedankt voor de mand met heerlijke nootjes en 
andere lekkernijen die ik van de kinderen van groep 4a heb gekregen. Het heeft me allemaal enorm verrast. Ontzettend bedankt iedereen.   

Juf Dinie 

 

Bij de opvang verwelkomen we Jurre. Wij wensen jou, samen met jouw ouders, een heel fijne speel- en leertijd 
toe! 

 

 

De op de foto getoonde fietssleutel is deze week gevonden. Deze kan door het kind worden 
opgehaald bij Heiko of Marita. Graag binnen twee weken, omdat het niet te doen is om alle 
gevonden voorwerpen langer te bewaren. 

 

 

 


