
De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze week Bijbelverhalen verteld naar eigen keuze. Dit i.v.m. het niet doorgaan van
het School-Kerk project.

In de groepen 3 t/m 8 is het thema van deze week: Wie is Jezus? (Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27)



Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze week de
dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf broden en twee vissen
genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die man toch, die zulke dingen kan
doen?
Volgende week is het thema: Help mij toch! (Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42)
Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt?
Uiteindelijk komt er een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de
man de hulp die hij niet verwacht had.
Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer,
terwijl Marta druk bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat
Maria het goede gekozen heeft.

_____________________________________________________

Biddag
Op woensdag 10 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Zoals u van ons gewend bent, zullen we in alle
groepen stilstaan bij Biddag. Helaas kan de ontmoeting met ouders niet doorgaan vanwege Covid-19 richtlijnen.

_____________________________________________________

Paasviering
Vanwege Covid-19 richtlijnen kan onze gezamenlijke Paasviering (groep 3-8) op Goede Vrijdag 2 april niet
doorgaan. In plaats van een gezamenlijke viering zullen in de groepen 3-8 per groep vieringen in het eigen lokaal
plaatsvinden. De kleuters vieren op donderdag 1 april het Paasfeest in hun eigen groep.
Samen met de OuderHulpGroep zijn we op zoek naar een alternatief voor het Paasontbijt. Dit ontbijt kan immers
dit jaar vanwege Covid-19 richtlijnen helaas ook niet doorgaan.

_____________________________________________________

Extra duidelijkheid omtrent richtlijnen Covid-19
Vanuit een aantal ouders kregen de groepsleerkrachten vragen omtrent wanneer een leerling wel/niet thuis moet
blijven, wanneer er een advisering geldt om te testen en wanneer een leerling weer terug mag komen op school.
Hieronder vindt u informatie vanuit de GGD. Hopelijk geeft onderstaande informatie meer duidelijkheid:

Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten

kinderen met klachten thuisblijven?

Kinderen van 0 t/m 12 jaar die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Als de testuitslag

negatief is, mogen kinderen naar school of kinderopvang tenzij er een quarantaine-advies geldt zoals in de

volgende situaties:

● Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.



● Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook

koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een

negatieve testuitslag heeft.

● Kinderen met een huisgenoot met COVID-19. (GGD is hierin leidend)

● Kinderen die een nauw contact zijn van iemand met COVID-19. (GGD is hierin leidend)

● Kinderen die terugkomen uit een hoogrisicogebied.

Kinderen van 4 t/m 12 jaar (primair onderwijs)

Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen met klachten niet naar school of naar de voorschoolse- en

buitenschoolse opvang en blijven thuis. Dit geldt zowel bij milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en

keelpijn) als bij zware klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid). Uitgezonderd zijn kinderen die:

● Af en toe hoesten;

● Bekende chronische luchtwegklachten hebben;

● Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

Wat als een kind met klachten niet getest wordt?

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig

klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde

klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten* weer naar kinderopvang of school, tenzij er nog

een quarantaine-advies geldt.

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe

hoesten.

Wanneer u twijfelt: bel de GGD! 085 065 99 06 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00
uur)

_____________________________________________________

Rapporten en Rapportgesprekken groep 3-7
Deze week zijn wij gestart met het afnemen van de Citotoetsen vanaf groep 3.
Vervolgens gaat het team aan de slag om de rapporten van groep 3 t/m 8 op te
stellen. De rapporten van groep 3 t/m 8 zullen vervolgens worden meegegeven
op dinsdag 30 maart. De online rapportgesprekken voor groep 3 t/m 7 worden
gehouden van dinsdag 6 april t/m maandag 12 april. Tegen die tijd ontvangt u
hier meer informatie over. De kinderen van groep 5 t/m 7 mogen deelnemen aan
de rapportgesprekken.

_____________________________________________________





Flessenactie Goezate

Wilt u bijdragen aan onze nieuwe tuin? Lever dan de komende weken
lege flessen in bij de supermarkten in Werkendam en geef aan dat het

statiegeld bestemd is voor onze nieuwe tuin.
Alvast dank voor uw medewerking!!



Vanuit de Sportcoaches van de gemeente Altena

De scholen zijn weer begonnen en na de vakantie weer op gang gekomen. Al dan niet aangepast
maar wij zijn blij dat we de kinderen weer op school zien. Mede door het succes van de Wintergames
afgelopen periode willen wij graag ook de naschoolse sport weer oppakken. Dit gaan wij doen door
iedere week 3 locaties aan te doen. Kinderen van alle dorpen zijn welkom.

De activiteiten zijn nog altijd zodanig ingericht dat het klopt volgens de regels van het RIVM. Dat wil
onder andere zeggen dat wij kleine groepen aanhouden (12 kinderen per groep) en vol = vol.

Aanmelden kan via: www.sportcoachaltena.nl

Weeknummer Datums (een van de
dagen komen wij)

Dorp (locatie wordt later bekend)

Week 10 8/3 – 14/3 Eethen (parkeerplaats GDC)

Nieuwendijk (schoolplein Regenboog)

Andel (schoolplein de Zaaier)

Week 11 15/3 – 21/3 Almkerk

Hank

Sleeuwijk

Week 12 22/3 – 28/3 Dussen

Woudrichem

Veen

Week 13 29/3 – 4/4 Wijk en Aalburg

Werkendam

Giessen



Even voorstellen…
Wij zijn Fleur (links) en Leonie (Rechts)
en wij zijn de jongerenwerkers van
Stichting Trema Welzijn.

Wij zijn samen actief in gemeente Altena in
de kernen:

- Werkendam
- Sleeuwijk
- Hank
- Dussen
- Nieuwendijk

Wat houd het jongerenwerk dan precies in?

Het jongerenwerk zorgt ervoor dat jongeren gezien worden, door op eigen initiatief op
ongedwongen wijze met ze in contact te gaan. Het doel is om jongeren te helpen zich weer op
eigen kracht aan te laten sluiten bij de samenleving.
Het jongerenwerk ondersteund, begeleidt en adviseert jongeren zodat zij opgroeien tot
zelfstandige, betrokken en verantwoordelijke volwassenen. Jongeren gaan opzoek naar hun eigen
identiteit, ontluikt de seksualiteit en ontplooien zelfredzaamheid. Door de preventieve begeleiding
door jongerenwerkers verbeterd het welzijn van de jongeren. Dit bestaat bijvoorbeeld uit
stimulatie van talentontwikkeling, functioneren als rolmodel, opbouwen van een sociaal netwerk,
aanpakken van persoonlijke problemen, etc..
Jongerenwerkers onderscheiden zich door hun contact met doelgroepen die moeilijk in beeld te
krijgen zijn en door een specialistische aanpak en kennis van de jeugd

Hoe kun je ons vinden of bereiken?

Kijk voor meer informatie op de site https://www.trema.org/jongerenwerk of vind ons op onze
Instagram pagina  jongerenwerktrema
U kunt ook mailen naar:
Fleur.Kepers@trema.org
Leonie.van.Groesen@trema.org

https://www.trema.org/jongerenwerk
mailto:Fleur.Kepers@trema.org
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