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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen weekend mochten wij thuis Pasen vieren. De afgelopen periode heb ik in de
verschillende evangeliën het verhaal over de opstanding gelezen. Het raakte mij dat Jezus vanaf Zijn
opstanding zich direct liet zien aan Maria Magdalena, de Emmaüsgangers en de 11 discipelen. In
alle gevallen herkenden ze Hem niet direct. Maria dacht dat het de tuinman was, de
Emmaüsgangers wandelden een tijd lang met Hem, maar hun ogen bleven gesloten. De 11
discipelen dachten in eerste instantie dat Hij een geest was.
Jezus weet echter wat ze nodig hebben, bij de 11 discipelen at Hij een stuk van een gebakken vis en
honingraat, Hij sprak daarbij de woorden uit de Bijbel. “Toen opende Hij hun verstand” (Lukas 24:
45). Bij de Emmaüsgangers moest Jezus met hen meewandelen, bij hen binnenkomen en mee eten.
Hij nam het brood, zegende het en brak het. “En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem,
maar Hij verdween uit hun gezicht” (Lukas 24: 31). Voor Maria was uiteindelijk maar één woord
genoeg. “Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent:
Meester (Johannes 20:16).
Prachtig om in deze onzekere tijd te weten dat Jezus de juiste woorden tegen ons weet te spreken,
Hij wist wat Maria, de Emmaüsgangers en de 11 discipelen nodig hadden. Hij weet als geen ander
wat wij nodig hebben.
In de meivakantie (en de feestdagen die in de meivakantie vallen) zijn de scholen gesloten. Een
aantal ouders maken gebruik van onze opvang/onderwijs omdat u werkzaam bent in één van de
cruciale beroepen. De gemeente Veenendaal wil inventariseren welke ouders in de vakantiedagen
echt opvang nodig hebben. Mocht u opvang nodig hebben in de meivakantie, dan hoor ik graag
voor dinsdag 21 april op welke dagen en welke tijden u opvang nodig heeft. Deze kinderen kunnen
dan naar de (nood) opvang van de kinderopvang (tenzij het Rijk een uitspraak doet omtrent de
noodopvang op scholen tijdens de vakantie).

In de week vóór 28 april hopen wij dat er meer duidelijkheid komt of de scholen na de meivakantie
weer open of gedeeltelijk open kunnen gaan. We hebben er nu al vijf weken thuisonderwijs
opzitten, nog in ieder geval één week te gaan. Dit vraagt van u als ouder veel, naast eigen
werkzaamheden uw kinderen opvangen en onderwijs geven. Wij hopen dat alle kinderen en u als
ouder(s) gezond zijn en dat het allemaal goed gaat. Mocht u er niet uitkomen schroom dan niet om
contact op te nemen met de leerkrachten.
Wij hopen dat er voor de scholen ook snel meer duidelijkheid komt over hoe wij o.a. om moeten
gaan met schoolreisjes, kamp en de afscheidsavond van groep 8. Dit zijn activiteiten waar de
kinderen en leerkrachten erg naar uitkijken, we moeten echter afwachten. Zodra daar meer
duidelijkheid over is dan zullen wij u hierover informeren.
Per post kregen wij een prachtig geboortebericht binnen. Op 3 april is Lara Helena Hootsen
geboren. Wij feliciteren beide ouders en de trotse broers Jesse uit groep 2A en Cas. Wij wensen hen
Gods zegen toe bij de opvoeding en heel veel genietmomenten.
Waardevol
Wonder
Zo rijk en bijzonder

Elke week proberen wij u op vrijdag een update te geven over de stand van zaken op school. De
maandelijkse nieuwsbrief komt daarmee te vervallen. Deze week laten de leerkrachten van groep
5B zien hoe de kinderen aan het werk zijn. Deze kunt u bekijken op pagina 3.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van “De Bron”
Bas van Ramshorst

