
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO 9       donderdag 14 maart  2019 

************************************************************************************************
 

Belangrijke data 

Ma 18 mrt:  Week van de Lentekriebels 

Vr 22 mrt:  Ateliers 

Di 26 mrt:  Koffieochtend 

Vr 29 mrt:  Ateliers 

Ma 1 apr:  Start van de Vastenactie 

 

 

 

Verjaardagen  

17 mrt:  Guust Zöllner 

25 mrt:  Koen van der Veen 

 

 

Onderwijsstaking op vrijdag 15 maart 

Morgen wordt er op veel basisscholen en 

in andere onderwijssectoren gestaakt. 

In de brief van onze bestuurder-directeur Rob 

Boerman heeft u kunnen lezen dat onze 

Scholenstichting Fectio niet alle scholen sluit, 

maar dat leerkrachten zelf kunnen bepalen of 

ze wel of niet staken. 

Onze vrijdag-collega's Anne, Nienke en Marieke 

hebben aangegeven dat ze zeker achter een 

aantal stakingseisen staan, maar dat ze op deze 

vrijdag wel komen werken. 

Alle leerlingen worden op vrijdag 15 maart dus 

gewoon op school verwacht. 

 

 

 

Week van de Lentekriebels 

Aankomende week zal het thema Lentekriebels 

aan bod komen. Alle kinderen krijgen lessen 

aangeboden op het gebied van relaties en 

seksuele vorming. De lessen geven 

ondersteuning bij de ontwikkeling van kinderen 

over hun eigen bewustwording, eigen en 

andermans gevoelens en weerbaarheid.  

Op de website van de Week van de 

Lentekriebels vindt u meer informatie. Hier staat 

ook informatie over hoe ouders met hun 

kinderen in gesprek kunnen gaan over dit 

onderwerp. 

 

 

Koffieochtend 

Dinsdag 26 maart is de volgende koffieochtend 

gepland. 

Jullie zijn van harte welkom! 

 

Thema Vastenactie 2019 

Schoon water verandert alles! 

844 Miljoen mensen hebben géén schoon 

drinkwater ter beschikking. 263 Miljoen mensen 

moeten langer dan een uur lopen voor water. 

Gebrek aan schoon water veroorzaakt talloze 

problemen: op het gebied van gezondheid, 

opleiding en scholing, economische 

ontwikkeling en de verhouding tussen mannen 



en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen 

ondervinden namelijk de gevolgen van de 

watercrisis. Vastenactie steunt diverse projecten 

over de hele wereld die schoon water dichtbij 

mensen brengen. En daarmee worden hun 

levens blijvend veranderd! 

  

 
 

De watercrisis 

Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen 

vrouwen en kinderen urenlang naar het 

dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het 

meer om water te halen. Dat heeft grote 

gevolgen voor de gezondheid. In 

ontwikkelingslanden wordt naar schatting 80% 

van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd 

water. Er gaan daardoor jaarlijks 443 miljoen 

schooldagen verloren omdat kinderen ziek thuis 

blijven en de helft van alle ziekenhuisbedden op 

de wereld wordt ingenomen door mensen die 

door vies water ziek zijn geworden. Iedere 90 

seconden sterft er een kind door vervuild 

water… 

De watercrisis veroorzaakt ook andere 

problemen. De tijd die vrouwen en kinderen 

besteden aan het halen van water, kunnen ze 

niet besteden aan andere dingen, zoals naar 

school gaan, leren lezen en schrijven, geld 

verdienen of zorg voor hun gezin. 

Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de 

watercrisis. We steunen onder andere 

waterprojecten in Congo, Nicaraqua en 

Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, 

putten, pompen of opslagtanks. Oplossingen die 

schoon water brengen bij de mensen die het 

nodig hebben. Als een waterpunt vlakbij een 

school wordt gebouwd, zorgt het bijvoorbeeld 

voor grotere presentie, met name van jonge 

meisjes. Onze bijdrage betekent dan ook veel 

meer dan alleen schoon water want water 

verandert alles! 

  

Wij gaan als school dit goede doel zeker 

steunen. Wij starten onze vastenactie op 1 april. 

De kinderen krijgen weer een vastendoosje en 

mogen dit vullen met geld wat ze verdienen met 

klusjes doen. 

Op 9 april komt er een gastspreker ons en de 

kinderen  nog meer informatie geven over dit 

goede doel. 

Hopelijk wilt u de kinderen veel leuke en minder 

leuke klusjes laten doen en dit belonen met een 

gulle gift voor in het vastendoosje. Tijdens de 

paasviering gaan we kijken wat de kinderen 

hebben verdiend. 

Hartelijk dank hiervoor alvast.  

 

 

Overig nieuws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Leergeld  

Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met 

een excursie, met sport, met school. Leergeld 

helpt met sportschoenen, een ouderbijdrage of 

contributie als daar even geen geld voor is. 

Want kinderen die sporten zijn gezonder en 

maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt 

kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. En 

samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je 

erbij hoort. Leergeld zegt: nu meedoen is straks 

meetellen! 

Stichting Leergeld Houten komt bij u thuis. U 

hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een 

medewerker van Leergeld uw situatie. Wat zijn 

de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan 

doen? Wat kunnen andere instanties, zoals de 

gemeente, voor u betekenen? En wat kan 

Leergeld voor u doen? 

Leergeld werkt samen met verenigingen, 

scholen en bedrijven. Zo kan Leergeld er voor 

zorgen dat u bijvoorbeeld maar de helft van de 

normale contributie betaalt. Of dat u heel 

goedkoop een fiets kunt aanschaffen voor uw 

kind. Voor een schoolreisje kunnen we bekijken 

of er speciale afspraken met de school gemaakt 

kunnen worden. Kan dat allemaal niet of is het 

nog steeds te duur voor u, dan kan Leergeld 

wellicht bijspringen. 

Leergeld wil uw kind graag helpen. Aanvragen 

kunt u doen via  www.leergeldhouten.nl 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.leergeldhouten.nl/

