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We kijken terug op een geweldige Koningsdag/meester- en juffendag en een mooie 
paasviering! Nogmaals dank aan alle ouders die tijdens de Koningsspelen hebben geholpen 
in welke vorm dan ook.  
Na de meivakantie zijn we weer goed van start gegaan, ongelooflijk maar het zijn alweer de 
laatste maanden van dit schooljaar. Om precies te zijn hebben we nog ruim 10 weken te 
gaan, met nog van alles te doen. Groep 8 is achter de schermen al druk bezig met de 
musical, maar er wordt ook nog volop gewerkt. Via SocialSchools kunt u met regelmaat zien 
waar de kinderen hard aan werken. Woensdag 29 mei is er weer een kijkmiddag (direct na 
schooltijd). Ook dan bent u uiteraard van harte welkom om het werk van uw zoon of dochter 
in de klas te bekijken. Wat er verder op het programma staat voor de komende tijd kunt u 
lezen in deze nieuwsbrief.  
 
 

Personeel: 

 
Juf Edith is nog steeds afwezig. Juf Ellen en meester 
Arnaud nemen haar taken waar.  
Juf Sanna is nog ziek, maar zal af en toe een uurtje op 
school zijn om wat taken te doen buiten de groep.  
Juf Ilse is weer volledig hersteld. 
Juf Mariska is in het kader van haar re-integratie weer 
begonnen met af en toe lesgeven. Dit doet zij in groep 5. 
We hopen zo toe te werken naar haar volledige  
herstel. 
 

agenda 

  
15 mei: hoofdluiscontrole 
15 mei: schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8  
20 mei: roostervrije dag groep 1 t/m 4 
21 -23 mei  avondvierdaagse 
Week 21: praktische verkeerslessen  
28 mei EHBO examen groep 8 
28 mei MR vergadering 
 

 
In de maand mei heten we in groep 1/2 A welkom  
Marley Brussee, Natan Krumin en Yunbo Yao.  
Wij wensen hen allen heel veel plezier op de Gevers! 
 
 
 

Voorwoord: 

 
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! 

Welkom: 
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Avondvierdaagse 21 mei 

 
De avondvierdaagse komt er aan. U kunt zich nog steeds aanmelden. 
Alleen deze week nog met korting: https://www.a4dvoorschoten.nl/inschrijven/ 
U krijgt deze week nog extra informatie vanuit de OR, die nauw betrokken is bij de 
organisatie.  
 

Entreetoets 

 
Deze week starten de leerlingen van groep 7 met de entreetoets. 
De entreetoets wordt over een aantal dagdelen afgenomen. Doel is 
om te bepalen wat het huidige niveau is rondom de taken rekenen, 
lezen, spelling en taalvaardigheid. De uitslag wordt altijd aan het 
eind van het schooljaar besproken met ouders en kind.  

 

Muziekwedstrijd 

 
Groep 6 is door naar de volgende ronde van Lang Leve de Muziek Show! 
Een knappe prestatie. Dinsdag 14 mei gaan ze met de bus naar 
Schouwburg Kunstmin in Dordrecht voor de theaterauditie. We zijn heel 
trots op hen en wensen ze veel succes!  
 
 

Inzet (extra) uren onderwijsassistente e.d. 

 
We zitten op het ogenblik weer iets ruimer in de uren onderwijsassistentie. Juf Ilse is weer 
beter en juf Marjolijn kan daardoor haar taken weer vaker oppakken.  
Juf Marjolijn helpt met name in groep 4 en 5. Juf Joyce in groep 3. Juf Nella is er extra voor 
hulp bij de kleuters.  
In groep 6 gaat meester Bartjan eind mei starten met zijn LIO stage waardoor juf Marion 5 
weken haar groep uit gaat. Ze zal vervangen waar dat nodig is en als er niemand ziek of 
afwezig is, zal juf Marion extra ondersteuning in groep 6 en 7 gaan bieden.  
 

OR: 

 
GEZOCHT: Nieuwe voorzitter voor de ouderraad. Belangrijkste activiteiten zijn het plannen 
en leiden van de ouderraad vergadering ongeveer 5x per jaar. We zijn ook nog op zoek naar 
iemand die tijdens de vergaderingen wil notuleren. Wil je mee helpen met organiseren van 
de activiteiten van de ouderraad dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Het is altijd 
gezellig en het is een leuke manier om bij te dragen aan de 
basisschooltijd van je kinderen. 
Tot aan de zomer is de ouderraad nog bezig met de 
avondvierdaagse en het afscheid van groep 8. Bij de 
avondvierdaagse veranderde er naast de inschrijving nog een 

https://www.a4dvoorschoten.nl/inschrijven/
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aantal dingen. Let goed op de berichten in Social Schools en via email de komende dagen!  
 
 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Over het thema ‘Doen”: 

  
Kinderen ‘doen’ veel. Gamen, knutselen, stoeien. Ze zijn graag met hun handen bezig en 
meestal waarderen we deze actieve houding. Het is belangrijk dat ze hiervoor de kans 
krijgen want het meeste leren ze letterlijk ‘al doende’. Minstens zo belangrijk voor hun 
vorming is het dat kinderen leren te reflecteren op hun daden door vragen te stellen bij hun 
eigen handelen en dat van anderen. In dit thema gaat het dus niet om de vraag of je iets 
handig, netjes of snel doet maar om de levensbeschouwelijke vraag: wat maakt het 
menselijk handelen betekenisvol? 
In de Bijbelverhalen staat het verhaal van Simson centraal. Waarom doen mensen wat ze 
doen? Wat moeten we met daden die zinloos lijken? Simsons daden komen voort uit 
gedrevenheid, toewijding en liefde terwijl ze tegelijkertijd soms onbegrijpelijk zijn. De 
kinderen stellen zich in dit thema vergelijkbare vragen: Welke betekenis heeft dat wat wij 
doen? Wanneer doen we goed en wanneer fout? En waarom ervaren we bouwen, werken, 
sporten en soms zelfs nietsdoen als zinvol? 
 


