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Agenda 

Maandag 1 juni  
Dinsdag 2 juni 
Woensdag 3 juni 
 
Maandag 8 juni  

Tweede pinksterdag. Een vrije dag voor de leerlingen. 
Geplande studiedag komt te vervallen. Leerlingen hebben vandaag les. 
Schooldag voor de leerlingen die op maandag en donderdag naar school 
gaan. Dit ter compensatie van de vrije pinkstermaandag. 
Verdere openstelling van de basisscholen. (Meer informatie volgt) 
 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

1 juni  Maria Groep 6 

 

 

Mededelingen en verslagen 

 Verplaatsing schooldag. 
In verband met het Pinksterweekend zijn de schooldagen volgende week 
anders ingedeeld.  
Het bestuur van Meer Primair heeft aangegeven dat de scholen van Meer 
Primair open zullen zijn op woensdag 3 juni voor de kinderen die op maandag 
1 juni, tweede Pinksterdag, geen les hebben.  
De maandag wordt verplaatst naar de woensdag, zodat elke leerling 
volgende week 2 dagen naar school gaat. De leerlingen zijn dan van 8.30 
uur tot 12.15 uur op school.  
 Studiedag 2 juni 

Dinsdag 2 juni was er een studiedag gepland voor de leerkrachten.  
Deze studiedag komt te vervallen.  Dat betekent dat de leerlingen die dag of op school zijn of een 
thuiswerkdag hebben. 
 Openstelling basisscholen 

Vanaf 8 juni zal de openstelling voor de basisscholen verder verruimd worden. 
Woensdag 3 juni ontvangt u meer informatie over de invulling van deze openstelling. 
 
Wat vieren we met Pinksteren? 
Pinksteren is een christelijke feestdag.  
Met Pinksteren wordt traditioneel herdacht dat de apostelen van Jezus werden verlicht door de 
Heilige geest in de vorm van vlammende tongen. Dit wordt ook wel de uitstorting van de Heilige 
Geest genoemd. Daarvoor waren ze nog besluiteloos geweest, maar daarna wisten ze precies wat 
ze moesten doen: andere mensen bekeren. Ze renden naar buiten en begonnen ieder in een 
andere taal mensen te bekeren. Dat was geen eenvoudige klus, want iedereen was tegen de 
volgelingen van Jezus.  



Vroeger was Pinksteren een belangrijk christelijk feest, net als Pasen en Kerstmis. Er waren ook 
vaste rituelen, zoals duiven loslaten in kerken. Tegenwoordig de christelijke betekenis naar de 
achtergrond verdwenen.  
 

 
Omdat Pinksteren altijd 50 dagen (dus 1 dag na 7 x 7 dagen) na 
Pasen valt, valt het net als Pasen elk jaar op een andere datum. 
In de naam Pinksteren zit het Griekse woord voor "vijftig", 
pentḗkonta. Het woord is via het Latijn daaraan ontleend. Ook 
valt het Pinksterfeest 10 dagen na de Hemelvaarstsdag. Op 
deze dag wordt de Hemelvaart van Jezus Christus gevierd. In 
die getallen zit een symboliek, zoals dat in de Bijbel vaker zo is. 
De 7 staat voor volmaaktheid. De wereld werd geschapen in 7 
tijdsperioden (vaak vertaald als dagen). Als het dan 7 x 7 is, dan 
krijgt het extra betekenis. Na die 49e dag kan het echte werk 
beginnen, namelijk het vertellen over het Goede Nieuws 
(evangelie) van Jezus Christus. Pinksteren valt 10 dagen na 
Hemelvaartsdag. Net zoals Hemelvaartsdag is Pinksteren een 
vrije dag. En net zoals Pasen vallen de feestdagen op de zondag 
en de maandag erna.  
 
 

(Schilderij: de Heilige Geest daalt neer op de apostelen, geschilderd door Antonio Palomino ) 
 
Vanuit de MR 
Dit schooljaar eindigt de zittingstermijn van MR-lid Johan van Malsen.  
Dat betekent dat er ruimte komt in de oudergeleding, die in totaal bestaat 
uit drie mensen.  
Mochten er ouders zijn die interesse hebben die ruimte voor de komende 
3 jaar op te vullen, dan kunnen zij zich melden bij Lilian, graag uiterlijk  
12 juni.  
Mochten er geen aanmeldingen komen, is dat overigens geen probleem 
omdat Johan heeft aangegeven bereid te zijn een tweede termijn van drie 
jaar aan te willen gaan. 
 

Ik wens u een fijne week toe. Lilian Schuurman   
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