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Wist u dat …… 
…… we op Goede Vrijdag vrij zijn en dus kunnen gaan genieten van een lekker lang Paasweekend  
…….groep 8 deelneemt aan de IEP eindtoets op dinsdag 20 en woensdag 21 april 
……. wij alle leerllingen hiermee veel succes wensen 
…… we op dinsdag 27 april vrij zijn i.v.m. Koningsdag 
…… de studiedagen die dit jaar nog gepland staan verder gewoon door gaan 
 
 

Jarig 
Deze maand (10 april) is Daniëlla onze directrice jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag 
gewenst.  

 

Nieuwe collega 
Hoi allemaal, graag stel ik me aan jullie voor! Ik heet Harm Berben en met mijn vrouw Susan en 

onze zoon Roan wonen wij in Afferden. Ik ben geboren in Eindhoven (dus PSV-fan 😊) en getogen 
in Oirschot, waar ik zelf nog voetbal. Sommigen van jullie zullen me al kennen als 
jeugdvoetbaltrainer bij HRC-Stormvogels en anderen misschien van de Rabobank. Daar heb ik 
ruim 20 jaar gewerkt, maar begin april kon ik dan eindelijk echt overstappen naar het 
basisonderwijs. A dream come true! Want ik ben al een tijdje bezig met die ambitie. De 
afgelopen jaren heb ik o.a. Hbo-programma’s Kunsteducatie voor het basisonderwijs, Leer- en 
gedragsproblematiek en Handschriftonderwijs doorlopen en ook nog wat kortere opleidingen, 
gericht op groepsdynamica, mediawijsheid en EDI. Daarnaast geef ik al een aantal jaar gastlessen. 
Het laatste half jaar heb ik stage gelopen bij basisschool De Fontein in Nieuw-Bergen en na het 

assessment in maart ben ik nu met enorm veel zin en energie in dienst getreden van de scholenstichting! Met een 
aantal andere zij-instromers volgen we nog een jaar een maatwerkprogramma aan de HAN. Ik kijk er naar uit om 
iedereen beter te leren kennen! 

 

Vormsel 
De kinderen die het Vormsel gaan doen, beginnen op 12 april met de voorbereidingen. Als de coronamaatregelen 
het toelaten, vindt het vormsel plaats op 26 juni om 15.30 u. 
De lessen worden gegeven door pastoor M. Rijs van Leunen, in samenwerking met Jessica Stammen. 
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 Onderwijs Monitor Limburg 

De ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8 hebben een link gekregen waarmee ze 
toegang krijgen tot de oudervragenlijst van de Onderwijs Monitor Limburg. In deze vragenlijst 
staan vragen over de achtergrond en ontwikkeling van de kinderen en de tevredenheid over 
het onderwijs. Deze gegevens zijn belangrijk om een compleet beeld te krijgen. Hoe meer 
ouders/verzorgers de vragenlijst invullen, hoe preciezer de situatie in beeld gebracht kan 
worden. 
 

 

DigiD 

Inmiddels is  al een aantal kinderen van onze school getest op Corona. Graag willen we u de tip geven om voor uw 
kind een DidiD aan te vragen. Met een DigiD kunt u voor uw kind sneller de uitslag krijgen van een Coronatest. Meer 
info kunt u vinden op  www.digid.nl/aanvragen.  

 

Paaspresentjes 

De kinderen van leerjaar 5, 6, 7 en 8 hebben weer paaspresentjes gemaakt voor de ouderen en de zieken van de 
parochie van Siebengewald. We hebben dit jaar gekozen voor een attentie die de kinderen bij de mensen in de 
brievenbus kunnen doen, zodat de actie coronaproof uitgevoerd kan worden. De kinderen van leerjaar 1, 2, 3 en 4 

hebben ook geknutseld, maar dan voor hun eigen opa’s en oma’s. 
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