Nieuwsflits 07, 25 februari 2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Dit keer een treft u in de mailbox een bijzondere nieuwsflits aan, een nieuwsbrief waarin we het einde
van de Corona-maatregelen mogen afkondigen. Er ligt best een hele bijzondere periode achter ons
kunnen we wel zeggen. Het is aan onze kinderen niet voorbijgegaan. We hopen na de
voorjaarsvakantie in een wat rustiger vaarwater de rest van het schooljaar af te mogen maken. Graag
nog uw aandacht voor de nieuwsitems in deze flits.
Corné Egas

1. Wilgen knotten aan de Zeemansweg
De kinderen van de School met de Bijbel hebben de wilgen aan de Zeemansweg geadopteerd.
Dat betekent dat we eens per twee jaar de wilgen met de leerlingen van groep 8 en de
bovenbouw van het SBO gaan knotten. Dit jaar waren deze wilgen weer aan de beurt en
inmiddels is de klus geklaard. Ieder keer als u erlangs komt, mag u best een beetje trots zijn
op onze kinderen die dit typisch Alblasserwaards (winter-) werk hebben geklaard.

2. Oekraïne
De oorlog die gisteren in de Oekraïne begonnen is dreunt ook door in Bleskensgraaf. Veel
banden liggen er tussen ons dorp, onze school en de Oekraïne. In Szernië staat een school
waar we via de stichting HOE diverse keren contact gehad hebben en waarvoor we in het
verleden geld ingezameld hebben en
acties gevoerd. Nog steeds heeft de
afdeling
van
HOE-Bleskensgraaf
intensieve contacten met de school en
haar directie. Daarnaast kennen heel veel
kinderen Marije Meerkerk die namens de
stichting Kimon aan het werk is onder de
zigeunerkinderen in het westen van
Oekraïne. Ze woont in Mukatchevo en
werkt in Ruski Komarivtsi . Onze school is
één van de sponsors die het werk van
Marije
ondersteunt.
(voor
meer
info:
https://hervormdbleskensgraaf.nl/wpcontent/uploads/2020/12/Folder-Marije.pdf). In het Kontakt van de afgelopen week stond
dat Marije in de Oekraïne gebleven is. We wensen haar Gods nabijheid en bescherming toe in
deze spannende tijd.
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Sommige ouders en wellicht ook een aantal kinderen kennen Diane Bernyk-van de Lingen nog
wel. Zij is getrouwd met een Oekraïense man (Petro) en woont en werkt alweer ruim 20 jaar
in de Oekraïne onder de allerarmsten van de bevolking (https://www.h2oek.com). Ook voor
deze familie is het een spannende tijd. Ook kennen we in de Alblasserwaard diverse
stichtingen die kinderen een tijdelijk onderdak beiden om aan te sterken en van een vakantie
te genieten.
Kortom er liggen veel relaties tussen ons gebied en de Oekraïne, waar nu een vreselijke oorlog
uitgebroken is. De kinderen nemen dit nieuws ook tot zich en er wordt uiteraard op school
over gepraat. Wat kunnen we doen is dan al gauw de vraag. In de eerste plaats kunnen en
mogen we voor dit volk bidden, in de klas en thuis. In de tweede plaats is het nieuws nog zo
vers dat er nog geen concrete actie gevraagd is vanuit de stichtingen. Het lijkt me mooi om als
school ons in te zetten voor de kinderen in dat verre land, dat toch weer zo heel dichtbij blijkt
te zijn. Na de vakantie zullen we wellicht meer weten, ik breng u daarvan zeker op de hoogte!

3. Mattheüs Passion Johann Sebastiaan Bach
In de vorige nieuwsbrief kondigde ik al een forse korting aan op een kaartje voor de Mattheüs
Passion. Op de poster staat de prijs die vrij normaal is voor een uitvoering van de Mattheüs
Passion, nl € 39,-. Voor de ouders van de school rekenen we echter het bedrag van € 25,-. U
kunt via de website www.dutchbaroque.nl een kaartje bestellen en in de winkelmand de
volgende code invullen: MP2022SMDB (hoofdlettergevoelig!). Dan wordt de prijs automatisch
aangepast naar € 25,- per persoon!

4. Biddag
Na de vakantie mogen we op 9 maart biddag houden. Op school staan we die week stil bij het
thema ‘altijd bidden!’. Het Bijlverhaal dat centraal staat, gaat over Daniël die drie keer per dag
bad voor een open venster richting Jeruzalem. U kunt het Bijbelverhaal vinden in Daniël 6. De
kinderen zijn die dag vrij en van harte welkom in de kerk.

5. Schoonmaakavond
De dinsdagavond voor de biddag krijgt de school weer een forse schoonmaakbeurt. U hebt
zich hier al voor opgegeven, we kunnen zonder beperkingen aan de slag en samen
koffiedrinken. Een fijne avond toegewenst

6. Einde maatregelen Corona
Vandaag komt er een einde aan de corona-maatregelen op school. Het enige dat blijft is de
ventilatie. In iedere klas hangt een CO-2 meter en regelmatig worden de klaslokalen gelucht,
om het klimaat fris te houden in de klas. Er staan overigens nog dozen zelftests op school, u
mag hier nog steeds gebruik van maken. Het blijft ook uiteraard zo dat als er een kind of een
leerkracht positief test, dat er thuis gebleven moet worden. Die periode is echter ingekort
naar 5 dagen. Dus helemaal ervan vanaf zijn we nog niet!
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7. Vakantieregeling
Ik krijg al vragen over de vakantieregeling voor het cursusjaar 2022-2023. Het voorstel voor
het komende jaar ligt bij de MR, maar heel spannend gaat dat niet worden. Eigenlijk liggen
alle vakanties al vast in de regeling van het ministerie. De enige uitzondering is de meivakantie,
waar we een week voor, of achter kunnen plakken. Het voorstel is om de week voor de
reguliere meivakantie toe te voegen aan die vakantie. Het voorstel is als volgt:
Regio midden
Herfstvakantie

22 oktober t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

25 februari t/m 5 maart 2023
22 april t/m 7 mei 2023
8 juli t/m 20 augustus 2023

Als het voorstel definitief wordt, komt het op de website van school te staan. De vrije dagen
worden later toegevoegd.

8. Oproep schoonmaakbedrijf
Wij zijn op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn om als schoonmaker/ster aan de slag te
gaan. Het gaat om schoonmaakwerkzaamheden na schooltijd, voor 5 dagen en 9 uur in de
week. Mochten er geïnteresseerden zijn, kunnen ze contact opnemen op telefoonnummer
06 84 03 42 of via info@glazenwasserij-schoonmaakdrechtsteden.nl
Met vriendelijke groet,
Chahida Assekri
Namens het hele schoolteam wens ik u een fijne vakantie toe met uw kinderen. Op maandag 7 maart
hopen we alle kinderen weer op school te mogen begroeten!
Van harte gegroet,
Corné Egas
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