
CBS de Wynroas                                            Nieuwsbrief 

Voorweg 23                                                                                 maart 2019 
9113 PA Wouterswoude                                                                         
0511-421013  dewynroas@pcbodantumadiel.nl                                       

 

 

Agenda: 

11 maart:   uur cultuur voor de groepen 3 en 4 

15 maart:  algemene onderwijsstaking waardoor de school gesloten blijft deze dag 

20 maart:  open middag (14:30—16:30) voor leerlingen die in schooljaar 2019-2020 4 jaar  

   worden 

22 maart:  sponsor loop Wandelen voor Water  (zie verderop deze nieuwsbrief) 

1 april:  uur cultuur voor de groepen 7 en 8 

14 april:  School-Kerk-Gezinsdienst (14:00 uur) 

 

Bijbelrooster Kind op Maandag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Week 11 11/3- 15/3 

Als je bang bent 

Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44 

In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Je-

zus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem dood 

willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek 

gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek 

is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te 

gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf 

van Lazarus gebeurt een wonder.  

Week 12 18/3 - 22/3 

Help, help, hoera! 

Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19 

Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel 

mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij 

doet en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het 

maar niks vinden. Zij willen dat er een einde komt 

aan Jezus’ optreden.  

Week 13 25/3 - 29/3 

Moet het echt? 

Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30 

Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeu-

ren: Hij zal dood gemaakt worden en weer op-

staan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt 

Jezus neer en wast de voeten van zijn leerlingen. 

Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van 

zijn leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Je-

zus. Als je bij hem wilt horen, moet je worden zoals 

hij.  

Week 14 1/4 - 5/4 

Ik vecht voor jou 

Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27 

Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan 

hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je zelf 

bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie 

keer dat hij Jezus niet kent.  



 

 

 

 

 

 

Sponsor loop Wandelen voor Water 

Afgelopen maandag was Ebeline Bouma bij ons op school om te vertellen over het doel van Wandelen 

voor Water. Tijdens deze gastlessen worden kinderen bewust gemaakt van het feit dat niet alle kinderen 

zomaar over schoon drinkwater kunnen beschikken wat voor ons zo gewoon is. 

 

Op vrijdag 22 maart gaan we met de hele school hiervoor geld inzamelen. 

Leerlingen gaan met 6 liter water in een rugzak (bovenbouw) kilometers wandelen om zelf te voelen hoe 

het is om kilometers te moeten lopen om schoon drinkwater te halen voor dagelijks gebruik. De lagere 

groepen lopen ook maar dan met minder water in hun rugzakje en een kortere route. 

Voor deze prestatie zoeken leerlingen sponsoren om zo geld in te zamelen voor waterprojecten in vluch-

telingen kampen in Nigeria. De sponsor lijsten zijn inmiddels aan de leerlingen uitgedeeld. 

Eén en ander wordt tevens uitgelegd in de ouderbrief vanuit de organisa-

tie ZOA: 

 

 

 

 Wandelen voor water 2019 – Een sportieve actie door en voor kinderen 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Als school gaan we meedoen met de actie Wandelen voor Water. Een sportieve actie waarmee we geld 
gaan ophalen voor drinkwater in vluchtelingenkampen in Nigeria. We willen u graag kort uitleggen wat de 
actie inhoudt. 
 
Wandelen voor Water is een sponsorloop waarbij geld ingezameld wordt voor een waterproject van ZOA. 
Het is niet zó maar een sponsorloop: de kinderen dragen tijdens het traject van zes kilometer zelf zes liter 
water mee in een rugzak (die krijgen ze van ZOA). Op deze manier ervaren ze zelf hoe het is om met wa-
ter te moeten lopen, zoals leeftijdsgenootjes in veel landen dat dagelijks moeten doen.  
 
Tijdens de gastles door een medewerker/ vrijwilliger van ZOA hebben de kinderen nagedacht over het 
belang van schoon drinkwater en hygiëne. Ze hebben gehoord over het project waarvoor de opbrengst 
van de actie bestemd is en uitleg gekregen over de sponsorloop.  
 
Het lopen met zes liter water is natuurlijk een hele prestatie! Uw kind krijgt binnenkort een sponsorformu-
lier mee om zoveel mogelijk sponsors voor die prestatie te zoeken. Wandelen voor Water is een actie 
waardoor de kinderen niet alleen meer informatie krijgen over het waterprobleem in de wereld, ze krijgen 
ook de mogelijkheid om zich in te zetten voor leeftijdgenoten die in moeilijkere omstandigheden leven 
dan zijzelf.  
 
We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team CBS de Wynroas  
 

 

Ps: kijk voor meer informatie op www.zoa.nl of op www.wandelenvoorwater.nl  

http://www.zoa.nl
http://www.wandelenvoorwater.nl


Vernielingen rond schoolgebouw 

In de nieuwsbrief is dit jaar hier al eerder aandacht aan besteed maar van de week was het weer raak: 

door jeugd is op het dak van school een afvoerpijp met opzet geblokkeerd waardoor maandagochtend 

een lokaal blank stond wegens lekkage van het dak. Leermiddelen, kasten en chromebookkast ston-

den allen in een aantal centimeters water, het plafond is beschadigd en het dak buiten is eveneens 

beschadigd. Hiervoor moest een dakbedekker ingeschakeld worden om verdere lekkage te voorko-

men. U zult begrijpen dat de maandagochtend niet echt lekker begon voor het team. Met man en 

macht is het lokaal weer bruikbaar gemaakt. 

En dat door jeugd die niet op het schoolplein en zeker niet op het dak hoort. Als wij namen doorkrij-

gen van kinderen die gezien zijn rond de school buiten schooltijden gaan we hier werk van maken. Het 

is toch triest dat wij over moeten gaan op video bewaking om de school te beschermen tegen deze 

opzettelijke vernielingen. 

 

        **** 

School Kerk en Gezinsdienst 

Zondag 14 april om 14.00 uur is er weer een  

SKG dienst in de Nije Warf (de officiële uitnodiging volgt 

nog). Het thema van dit jaar is: Liefde is… 

 

Wij zijn op zoek naar sterke vaders en moeders en  die ons 

willen helpen met het opbouwen (zaterdag 13 april) en 

afbouwen (zondag 14 april) van het podium e.d. Wie wil ons 

helpen?  

Graag opgeven bij juf Hiske 

(h.wiersma@pcbodantumadiel.nl) of bij  

juf Djoke (d.kloosterman@pcbodantumadiel.nl)  

 

Ook zijn we nog op zoek naar moeders, grote zussen of grote broers die de kinderoppas willen 

verzorgen. Opgeven kan bij juf Hiske of bij juf Djoke.  

 

        **** 

Gevonden voorwerpen 

De (roze) kist met gevonden voorwerpen (in de gang tegenover groep 1) puilt weer uit met sjaals, 

wanten, gym kleren etc. Mist u kledingstukken of bekers en/of bakjes, neem dan even een kijkje in de 

kist. Wellicht kunnen we zo spulletjes weer bij de rechtmatige eigenaar krijgen. 

Over 2 weken wordt de kist geleegd en gaat bruikbare inhoud naar het goede doel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


