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O Heer, mijn God (Opwekking 407) 

 

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering, 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht. 

 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 

 

Ik prijs Uw grote naam, mijn Redder en mijn Heer, 
met heel mijn wezen geef ik U de hoogste eer. 

U bent zo liefdevol, zo machtig en zo goed, 
U bent de reden dat ik zing. 

 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 

Hoe groot zijt Gij. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i9lBy9RCsZw&ab_channel=ArendientjeInekeBeumer  

 
Na een aantal weken vakantie is dit een prachtig lied dat we komende week ook met de kinderen hopen te zingen. God 

heeft alles prachtig gemaakt, daar hebben we van kunnen genieten, dichtbij of ver weg. Vol verwondering zien we de 

wereld die God zo mooi heeft gemaakt, dan mogen we Hem loven en prijzen. Tegelijk zien we in het nieuws dat er veel 

aan de hand is in de wereld en dat er veel mensen in nood verkeren. Ook dan mogen we weten dat God ons niet alleen 

laat, maar voor Zijn Schepping en Zijn kinderen blijft zorgen! 
 

Van de directie  

Volgende week is het zover, dan mogen we de kinderen weer op school ontvangen en een nieuw schooljaar met elkaar 

beginnen! Op school zijn de voorbereidingen al in volle gang en staat alles al klaar om de kinderen maandag weer te 

starten. Wij hebben er enorm veel zin in! 

 

Wij hopen dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad en straks weer uitgerust en met nieuwe energie aan 

het nieuwe jaar kunnen beginnen.  
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De maatregelen die we voor de vakantie genomen hebben om het risico op besmetting met het Coronavirus zo laag 

mogelijk te houden moeten we helaas nog steeds vasthouden. Dit betekent dat we het jaar niet gezamenlijk in de kerk 

kunnen starten met kinderen en ouders en dat we ook nog steeds geen ouders in grote aantallen in de school kunnen 

ontvangen.  

De kinderen worden maandag 23 augustus vanaf 8.30 uur op school verwacht (ook groep 7&8) en kunnen naar hun 

eigen juf/ meester gaan. ’s Middags openen we het schooljaar eerst met de kinderen van groep 1-4 en daarna met 

groep 5-8 op het lesplein.  

 

Ouders in de school 

We kunnen jullie als ouders nog niet in school uitnodigen, omdat we dan de 1,5 m afstand niet kunnen bewaren. De 

kinderen van groep 1-4 worden via de vluchtdeur in de klas gebracht waar de leerkracht het kind welkom heet. 

Kinderen van groep 5-8 kunnen bij de eerste bel in de rij gaan staan, waar de leerkracht de kinderen al op staat te 

wachten.  

 

We maken een uitzondering voor de kinderen van groep 1A, die nieuw zijn op school en kinderen die in andere 

groepen nieuw op school komen. Daar mogen de ouders de eerste schooldag de kinderen wel binnenbrengen.  

 

Informatieavond 31 augustus 

De informatieavond die gepland stond op 31 augustus gaan we anders invullen. De leerkrachten sturen de informatie 

digitaal. 

 

Ouderbezoeken 

De ouderbezoeken leggen we dit jaar niet thuis af i.v.m. Corona. We kunnen dit jaar dus niet in de thuissituatie 

kennismaken met de kinderen/gezinnen. U wordt door de leerkrachten op school uitgenodigd voor een eerste 

kennismaking.  

 

 

Looproutes en ingangen groepen 
We houden dezelfde looproutes aan als voor de vakantie, de route staat op het plein getekend. De kinderen van groep 

1-4 maken gebruik van de nooduitgang van de verschillende lokalen. Kleuters kunnen daar vanaf het plein komen, 

groep 3 en 4 vanaf de achterkant van de school, het voetpad aan de Bûtewacht.  

Ouders van groep 1 en 2 kunnen als ingang voor het plein het grote hek aan de Stania gebruiken en lopen dan door 

naar het kleine hek aan de Langewyk.  

Kinderen van hogere groepen komen zelfstandig op het plein.  

 

Denk ook bij het ophalen van de kinderen om de 1,5 m afstand die nog steeds gehandhaafd moet worden.  

 

 

Corona maatregelen op De Parel  
• Ouders komen in principe niet in school (tenzij op uitnodiging).  

• Bij klachten van (verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts) van uw kind moet uw kind thuisblijven.  

• Bij koorts in het gezin blijft uw kind ook thuis.  

• Uw kleuter (groep 1 of 2) wordt door slechts 1 ouder op het plein gebracht, dus ook de 1e morgen van het 

nieuwe schooljaar. Kinderen vanaf groep 3 weten zelf de weg.  

• Ook nu houdt u naar andere ouders 1,5 m afstand van elkaar.  

• Op het plein is een looproute voor de ouders getekend.  

• Voor iedereen is de ingang naar het plein het hek aan kant van de Lauta/Stania.  

• Meldingen ’s morgens voor de leerkracht graag via Parro!  

• De groepsleerkracht van groep 1 t/m 4 staat vanaf 8.15 uur klaar om uw kind op te vangen.  

• Neem geen vervoersmiddelen mee in de looproute het plein op. Dus fietsen, karren, aanhangers etc. graag 

buiten het hek parkeren, tenzij het vanwege bijvoorbeeld de baby of handicaps niet anders kan.  
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• Moet u op het plein zijn, dan vervolgt u z.s.m. de looproute totdat u uitkomt bij de uitgang van het plein. Dat 

is het hek aan de Langewyk.  

• Groep 5-8 staan om 8.25 uur in de rij. 

 

 

TSO  
De TSO gaat eerst weer alleen met de vast medewerkers van start. Na 2 weken gaat het rooster voor TSO lopen met 4 

vaste vrijwilligers en 2 ouders. Nader bericht volgt.  

 

 

Schooltijden 
Vanaf a.s. maandag verwachten we alle kinderen weer om 8.25 uur op school en zijn de kinderen om 14.45 uur weer 

vrij. Er zijn dus geen groepen meer die later starten. 

Om aantal personen op het plein te beperken houden we wel vast aan de verschillende pauzetijden. Kinderen hebben op 

het plein dan meer ruimte om te kunnen spelen. 

 

 

Groep 1 t/m 5 

  8.30 - 10.15 uur Onderwijs 

10.15 - 10.30 uur Pauze 

10.30 - 12.00 uur Onderwijs 

12.00 - 12.15 uur Eten 

12.15 - 12.45 uur Pauze 

12.45 - 14.45 uur Onderwijs 

Groep 6 t/m 8 

  8.30 - 10.30 uur Onderwijs 

10.30 - 10.45 uur Pauze 

10.45 - 12.30 uur Onderwijs 

12.30 - 12.45 uur Eten 

12.45 - 13.15 uur Pauze 

13.15 - 14.45 uur Onderwijs 

  

 

 

 
Wij hopen jullie maandag op school te ontmoeten! 


