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De afgelopen periode werd er weer hard gewerkt op de Gevers. Wanneer je door 
de gangen loopt, kan het soms muisstil zijn en wordt er geconcentreerd gewerkt. 
Op andere momenten bruist het weer van energie en zijn de kinderen in de 

gang, in groepjes of buiten met verschillende lesactiviteiten bezig. Zo wordt er 
momenteel in de onderbouw gewerkt binnen het thema “Bouwen’’ en hebben de 

leerlingen van groep 3 hun letterfeest groots gevierd! In de middenbouw oefenen 
kinderen wekelijks met lezen en rekenen in circuitvorm en in de groepen 5 en 6 
deden de kinderen iedere vrijdag mee aan de crealessen. De leerlingen van 

groep 8 kregen hun advies voor het voortgezet onderwijs mee. Bovenstaande 
foto mag in deze nieuwsbrief niet ontbreken: tijdens het trefbaltoernooi haalden 

alle teams uit groep 6 de eerste plaats. Wat een kanjers! 
Wat er de komende periode op het programma staat kunt u o.a. lezen in deze 
nieuwsbrief.  

Ik wens iedereen een fijne voorjaarsvakantie en hoop alle kinderen op dinsdag 3 
maart weer in goede gezondheid op school te zien.   

 
Arnaud Ouwehand 

Waarnemend directeur P.C.B. Gevers Deynoot 
 
 

 

24-02\28-02  Voorjaarsvakantie  

02-03   Studiedag, alle leerlingen vrij! 
04-03   Hoofdluiscontrole 
06-03   Lijnbaltoernooi gr. 7, continurooster 

13-03 Geen gymlessen (Sporthal bezet) 
17-03   Kids top 20 voor groep 5,6 en 7 

02-04   Theoretisch verkeersexamen gr. 7 
 

 

Voorwoord: 

Agenda: 
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Deze maand thema “Ontbreken’’ 
 

In deze nieuwsbrief vertellen we meer over het thema ‘Ontbreken’ (17 februari 

t/m 13 maart). Dit thema komt terug tijdens onze dagopeningen in de groepen 
3-8.  

Als de kleur groen ontbreekt in een doosje kleurpotloden, ben je beperkt. Zeker 
als je een bos mooi geschakeerd wilt inkleuren. Nu maakt iedereen weleens mee 
dat er iets ontbreekt, maar sommige dingen mis je ook echt. Je bent je ervan 

bewust dat ze ontbreken en dat voel je. Gemis wordt ook gevoeld in de drie 
Bijbelverhalen die in dit thema aan de orde komen. Drie gelijkenissen die Jezus 

zijn toehoorders vertelt om hen aan het denken te zetten. 
 
In dit thema onderzoeken de kinderen hoe het voelt om iets kwijt te zijn. Ze 

ontdekken daarbij onder andere dat je een kwijtgeraakt kleurpotlood nog kunt 
vervangen, maar dat is anders als het gaat om een dier of 

een mens. Maar of het nu gaat om dingen, dieren of 
mensen, in iedere situatie schuilt de ervaring van het 
gemis die het leven kwetsbaar maakt. Van de heelheid die 

verbroken is omdat iets wezenlijks ontbreekt. Het is niet 
toevallig dat het woord ‘heel’ taalkundig verwant is aan 

het woord ‘heil’ dat ‘geluk’ betekent. 
 
 

Dag van de Duurzaamheid  
 

Vrijdag 21 februari hebben we omgedoopt tot ‘’dag 
van de duurzaamheid’’. Theodoor Braaksma, alias 

Koos de vuilnisman, opende deze dag op het 
schoolplein. In groep 6 gaf hij een les over het 

belang van afval scheiden.  
 
Op school doen we gelukkig al een hoop. Zo wordt 

alle GFT netjes opgehaald en gebruikt voor 
compost in onze eigen schooltuin.  

De drinkbekers die uw zoon of dochter heeft 
meegekregen is een geschenk van de school. Altijd 
handig om te gebruiken tijdens de overblijf, of het 

sporten, of in de klas.  
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Tekenwedstrijd, raamversiercommissie 

 
Vrijdag 10 januari j. ging een tekenwedstrijd onder leerlingen van de groepen 5 
t/m 8 van start. 

Onder leiding van de raamversiercommissie, bestaande uit 2 moeders en juf 
Joyce, worden 2x per jaar de schilderingen op de ramen aan het voorplein 
aangebracht. Dit jaar wilden we graag de leerlingen betrekken bij de 

schilderingen van maart. 
 

We werden geïnspireerd door de 
Nederlander Boyan Slat, die met zijn 
project Ocean Cleanup afgelopen 

december 60 kubieke meter afval aan 
wal heeft gebracht, ruim 14.000 

voetbalvelden. En hoewel een leerling 
van groep 7 terecht opmerkte ‘dit is 
nog maar het begin, er ligt nog veel 

meer afval in zee’, zijn we 1 stap 
verder bij mooie schone oceanen en 

kunnen we dromen van hoe mooi deze 
er uit kunnen zien. 
 

De leerlingen werden gevraagd een onderwaterwereld te 
creëren:, neem je fantasie mee en laat ons jouw wereld 

zien. Er zijn ontzettend veel tekeningen ingeleverd, en het 
is mooi te zien hoe ieder zijn wereld in kaart probeert te 
brengen. Voor de selectie moesten we kijken naar de 

geschiktheid van de tekening, de uitvoerbaarheid (er 
waren tips hiervoor meegegeven), maar ook zeker naar de 

authenticiteit. Je hoeft niet mooi te kunnen tekenen om de 
wedstrijd te winnen. Sommige leerlingen zijn gaan 

samenwerken om iets moois te maken. 
 
Uit al deze prachtige inzendingen is per klas één winnaar 

gekozen. Daarnaast zijn er van iedere klas 1 of meer 
tekeningen geselecteerd om voor een deel te gebruiken. Winnaars Wessel, Co, 

Joep, en Cerise worden in maart uitgenodigd om te helpen hun tekeningen op de 
ramen te zetten. 
 

We zoeken altijd hulp van andere ouders, want alle ramen voorzien van de 
tekeningen kunnen wij niet alleen. En ook hiervoor geldt, je hoeft niet mooi te 

kunnen schilderen of creatief te zijn, je hulp is enorm welkom. Voor ouders die 
nog niet op de mailinglist van de raamversiercommissie staan, en wel graag 
willen helpen: meld je aan bij Nancy Tebrugge, administratie@gevers.pcsv.nl, juf 

Joyce of één van onderstaande moeders. 
 

De raamversiercommissie 
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De groepen 5,6 en 7 doen dit jaar mee met een 

opname van de Kids Top20. Dit is een 
muziekprogramma gemaakt door en voor 
kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Op 

dinsdagochtend 17 maart vinden de opnames 
plaats in Sporthal de Vliethorst. In verband met 

de opnametijd blijven alle kinderen van groep 
5,6 en 7 deze dag over in eigen leslokaal. BK&O 
is hiervan op de hoogte. Wanneer uw zoon of 

dochter normaliter op de dinsdag gebruik maakt 
van de overblijf, dient u dit zelf af te melden.  

 
Bent u benieuwd naar de opname? De KidsTop20  
wordt iedere zaterdagochtend om 8.10u uitgezonden bij NPO Zapp op 3 en de 

afleveringen zijn een week lang terug te kijken via www.kidstop20.nl  

 

 

Werkzaamheden komende vakantie 
 

In de voorjaarsvakantie zal het schoolplein deels opgehoogd worden. Dit is 

nodig, omdat er op sommige plekken met de jaren verzakkingen zijn ontstaan.  
Ook in het gebouw zal gewerkt worden aan de brandmeldinstallatie.  
In de voorjaarsvakantie is er van alles te beleven voor jonge en oudere kinderen 

in de Leidse Schouwburg! 

 

Brugklas de musical (9+) vrijdag 21 februari, 19.30 uur 
Vrijdag 21 februari komt de populairste serie van de Nederlandse TV naar het 

theater met een eigen musical. Tijdens de voorstelling kun je zien wat je te 
wachten staat in het eerste jaar van de middelbare school. Een zoektocht naar 
wie je bent, in de belangrijkste periode van je leven. 

 
Sesamstraat Live! (2+) zondag 23 

februari, 13.30 en 16.00 uur 
Zondag 23 februari staat Sesamstraat 
op het toneel met Een Wereld Vol 

Fantasie. Het is feest in de bekendste 
straat van Nederland! Sesamstraat 

bestaat 50 jaar en komt met hun 
grootste show ooit naar het theater! 
Koekiemonster, Elmo, Tommie en 

Bert & Ernie beleven samen met 
Janouk Kelderman de vrolijkste 

avonturen. 
 
Het Juffenballet (6+) dinsdag 25 februari, 14.30 uur 

Kids top 20 

Info jeugdvoorstellingen Voorjaarsvakantie  

http://www.kidstop20.nl/
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Dinsdag 25 februari staat Het Juffenballet in de Leidse Schouwburg. Een bokkig 

avonturenverhaal waarin het klaslokaal net zo makkelijk een wild bos kan zijn. 
Waarin juffen overdag het goede voorbeeld geven, maar na het luiden van de 

schoolbel hun haren losgooien. Een voorstelling voor de hele familie met veel 
dans, vette decorwisselingen, humor en af en toe een spannend liedje. 
 

De schooljuf. Een vertrouwd figuur die dagelijks voor de klas staat, dingen op het 
bord schrijft en geduldig schriften controleert. Maar wat doet ze als je het 

klaslokaal verlaat? Is de juffrouw dan nog wel een juf? En waar gaat ze dan naar 
toe? Wat is het geheime leven achter het schoolbord? 
Voor meer informatie over alle voorstellingen tijdens de voorjaarsvakantie kun je 

terecht op de website. 

 

 

 

Leestip  
 

Via onderstaande link krijgt u toegang tot Thuis & school; een online magazine 
voor ouders met schoolgaande kinderen. Wellicht interessant om te lezen.  

 

https://www.ouders.net/wp-content/uploads/2020/02/SchoolThuis_1.pdf 
 

 
 

Vakantiedagen volgend schooljaar 

 
Herfstvakantie    19 t/m 23 okt 2020 
Kerstvakantie    21 dec t/m 1 jan 2021 (vrijdagmiddag vrij) 

Voorjaarsvakantie     22 t/m 26 feb 2021 
Goede Vrijdag      2 april 2021 
Pasen      5 april 2021 

Meivakantie     3 t/m 14 mei 2021     (inclusief hemelvaart) 
Pinksteren      24 mei 2021 

Zomer      19 juli t/m 27 aug 2021 (vrijdagmiddag vrij) 
 
De studiedagen voor komend schooljaar zijn nog niet bekend. Dit zal in een 

volgende nieuwsbrief geplaatst worden.  

 

 
Wijzigingen in adres, telefoon, 
alarmgegevens en /of e-mail 
adres graag doorgeven via 

info@gevers.pcsv.nl . 
Heeft u op- of aanmerkingen dan 

horen wij dat ook graag! 

https://www.ouders.net/wp-content/uploads/2020/02/SchoolThuis_1.pdf

