
    

    

“Soms moet je de moed kunnen opbrengen voor één grote sprong; een kloof kun je 

niet oversteken met twee kleine sprongetjes” 

    

    

    

PasenPasenPasenPasen    
Op dit moment laat de natuur langzaam zien dat de lente begonnen 

is. Krokussen steken hun kopjes weer boven de grond en op 

verschillende plekken zijn de vogels drukdoende met het bouwen 

van een nest. Elke keer opnieuw kun je je zo verwonderen over het 

ontstaan van nieuw leven op welk gebied dan ook. 

In de paasnacht klinkt het verhaal over de doortocht van de 

Israëlieten door de Rode Zee. Ze komen ongedeerd aan de overkant. 

Veel mensen hebben die ervaring dat er een overkant is, terwijl ze 

dat nooit gedacht hadden. Dat verlies ook ruimte maakt voor nieuw 

leven. 

Pasen is het feest van de verrijzenis, de opstanding – leven door de 

dood heen, van doorzetten, door een dal gaan en uiteindelijk 

overleven. Pasen, we geloven dat het anders kan. Jezus wijst ons de 

weg naar een andere wereld, waar geen pijn en onrecht meer zal 

zijn. Waar het leven sterker is dan de dood. Wij zijn zijn handen om 

aan die wereld te werken. 

Hoe belangrijk onze handen voor 

ons zijn blijkt al uit de vele 

uitdrukkingen en zegswijzen waarin 

wij het woord hand een plaats 

hebben gegeven: “Een hand en een 

voet voor iemand zijn”, “Hij wordt 

op handen gedragen”, “Je met hand 

en tand verdedigen” en ga zo maar 

door. Dan hebben we het alleen 

maar over de plaats die het woord 

krijgt, niet eens wat een hand werkelijk voor ons of voor een ander 

betekent. 

Of je nu werkt op een kantoor, in een fabriek, in een verpleeghuis of 

op een school, je handen blijken onmisbaar om dingen te kunnen 

doen, maar ook om ruimte te geven aan dingen die je voelt en niet 

op een andere manier tot uitdrukking kunt brengen. 

Al kijkend naar wat handen kunnen betekenen zie je veel. Alleen al 

bij het kennismaken heeft het geven van een hand een belangrijke 

plaats gekregen. Wanneer je iemand ontmoet die op de een af 

andere manier jouw hulp of steun kan gebruiken laat je vaak je 

betrokkenheid zien door iemand aan te raken of te strelen. Je balt je 

handen tot vuisten op momenten dat je je machteloos of boos voelt 

over iets, dit terwijl je met 

een gebalde vuist zo weinig 

kunt doen. Handen kunnen 

strelen, slaan, werken, 

zegenen, geven en nemen. 

Jezus heeft tijdens zijn leven 

op aarde laten zien wat 

handen kunnen.  

Wij mogen zijn handen zijn. 

Het is tijd om op te staan! Dat 

wil zeggen niet meer blijven 

zitten bij de “pakken” van 

deze tijd. Wij mogen opstaan, 

ons oprichten in het licht van 

Pasen en de strijd aangaan 

voor vrede, gerechtigheid en 

de heelheid van de schepping 

 

Nieuwe directeurNieuwe directeurNieuwe directeurNieuwe directeur 
De 

benoemingsadviescommissie 

heeft na een gedegen 

selectieprocedure nog drie 

mogelijke kandidaten over die 

straks mijn taken als directeur 

mag gaan overnemen. Deze 

week vinden er nog wat 

laatste onderzoeken en 

gesprekken plaats om mede 

aan de hand hiervan tot een 

goede keuze te kunnen 

komen.  

De verwachting is dat we 

binnenkort de nieuwe 

directeur aan jullie voor 

kunnen stellen. Het zou mooi 

zijn als deze al wat eerder dan 

1 augustus benoemd zou 

kunnen worden, zodat er van 
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een echt warme overdracht sprake kan zijn. 

 

Nieuwe logopedisteNieuwe logopedisteNieuwe logopedisteNieuwe logopediste 

Het is weer gelukt om een nieuwe logopediste te vinden die op 

vervangingsbasis twee tot drie dagen in ieder geval tot aan de 

zomervakantie aan de Vogelhorst verbonden zal zijn. Hieronder stelt 

zij zich nog even voor 

 

Ik ben Annette Hammink. Ik ben erg blij dat ik het team mag komen 

versterken! Ik ben logopedist en ben hiervoor 7 jaar werkzaam 

geweest in een praktijk in Nijmegen. Dit heb ik met veel plezier 

gedaan maar het werd tijd voor iets nieuws. In de jaren dat ik 

gewerkt heb zijn er verschillende patiënten die ik nooit zal vergeten. 

En na de paar dat ik hier rond gelopen heb weet ik ook zeker dat dit 

op de school het geval is. Logopedie is mooi vak! 

Ik woon in Nijmegen- Lent met Roel en onze kinderen Jonas en Lotte 

van 20 maanden oud. Wij vinden het leuk om samen te wandelen en 

daarnaast houd ik van hardlopen en koffiedrinken met vrienden en 

familie.  

Ik kijk uit naar de samenwerking met jullie! 

Groetjes van Annette  

OudertevredenheidsonderzoekOudertevredenheidsonderzoekOudertevredenheidsonderzoekOudertevredenheidsonderzoek    
Tussen Pasen en de meivakantie willen we jullie vragen om digitaal 

een zogenaamde oudertevredenheidspeiling in te vullen. U moet 

daarbij denken aan vragen die betrekking hebben op: 

• Hoe ervaart u de school 

• Hoe tevreden bent u met de school 

• Hoe betrokken bent u bij de school 

• Waar zijn er nog verbeterpunten 

Een aantal thema’s die aan de orde komen zijn o.a.: 

• De sfeer 

• De communicatie met u 

• De (extra) begeleiding 

• De algemene ontwikkeling 

• De identiteit van de school 

Belangrijk is dat straks zoveel mogelijk ouders deze vragenlijst gaan 

invullen, zodat we daar waar nodig nog aanpassingen kunnen gaan 

doen. Tegelijkertijd gaan de teamleden een vragenlijst invullen en 

voor het eerst ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 

Wij zijn zeer benieuwd naar alle uitkomsten en zullen deze uiteraard 

met jullie delen. Nogmaals van harte aanbevolen. 

Doekoe-spaaractie Coop met 770 scholen 

Coop houdt tussen week 12 

en 16 voor de vierde maal de 

Doekoe-spaaractie. Dit jaar 

doet een recordaantal van 

770 scholen mee aan het 

initiatief. 

De school die het meeste 

ophaalt met de Doekoe-

spaaractie, wint een 

zogeheten Schoolplein 14. 

Foto: Coop/Johan Cruijff 

Foundation  

Coop-klanten krijgen in alle 

vestigingen bij aankoop van 

geselecteerde actieproducten 

(van Unilever en Arla) een 

Doekoe-munt, die ze 

vervolgens kunnen doneren 

aan de school van hun 

voorkeur. Aan het eind van de 

actie wordt de opbrengst 

verdeeld. Jurjen Worp, 

manager marketing en 

communicatie bij Coop: 

‘Gemiddeld haalt elke 

deelnemende school zo’n 

€600 à €700 op.’ Vorig jaar 

had de Vogelhorst een 

opbrengst van ruim 900 euro 

Geld Doekoe-spaaractie 

besteed aan sport- en 

spelmateriaal 

De scholen kunnen het geld 

niet zomaar besteden. Worp: 

‘Ze krijgen het geld in de vorm 

van te goed voor sport- en 

speeltoestellenfabrikant 

Nijha. Het is de bedoeling dat 



ze er sport- en spelmaterialen voor kopen. Coop wil dat de scholen 

rond onze winkels het goed doen. Daarom proberen we met deze 

actie iets te doen aan die grijze, saaie schoolpleinen.’ 

Volgens Worp is de actie – die dit jaar ‘touwtrekken’ als rode draad 

heeft – zo’n succes dat deze blijft terugkeren op de actiekalender 

van het supermarktbedrijf. De school die dit jaar de meeste ‘Doekoe’ 

binnenhaalt bij de actie, wint een zogeheten Schoolplein 14. De 

afgelopen jaren hebben Coop, de genoemde fabrikanten en de 

Johan Cruyff Foundation al 25 van deze schoolpleinen aangelegd. 

Leerlingen van scholen mogen grotendeels zelf de inrichting van 

deze pleinen bepalen. 

Van harte aanbevolen om “Doekoe-munten aan onze school te 

doneren 

AfvalscheidingAfvalscheidingAfvalscheidingAfvalscheiding    

In veel gemeenten wordt al het afval gescheiden in “plastic”, gft en 

restafval. Op deze manier kan er veel hergebruikt worden. Als school 

willen we na de paasvakantie ook met deze zeer goede gewoonte 

meedoen. We willen het “plastic” gaan scheiden van het restafval. 

Dit betekent dat er in alle klassen de mogelijkheid komt om dit apart 

in te zamelen. Naast de al bestaande container zal er na Pasen nog 

een container geplaatst wordt voor het plastic. Zo zijn we ook als 

school milieubewust bezig. Daarnaast kunnen we zo ook nog de 

kosten omlaag brengen. Kortom een win-winsituatie 


