
 
 
 
 
Jenaplan leef- werkgemeenschap “School met de Bijbel”,  Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet 
                                      Nieuwsbrief juni 2022 

 
 
 
 
 
 
 

14 juni kijkavond project ‘Zo zijn onze manieren!’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen zijn enthousiast bezig  
rondom het project  
‘Zo zijn  onze manieren’.  
Op 14 juni kunt u het resultaat  
bewonderen. Hiernaast ziet u  
de uitnodiging voor de  
kijkavond. 
 
Kent u nog andere mensen die ook  
meer zouden willen weten  
over onze school?  Nodig ze uit!  
Ook zij zijn van harte welkom!! 
 
Naast het laten zien van het werk de  
kunnen kinderen ook voor een  
klein bedrag een paar activiteiten  
doen zoals bijvoorbeeld grabbelen. 
 
 

Verder is er eten en drinken te koop in ons 
‘restaurant’. 
Hiervoor vragen we jullie hulp voor het maken van 
iets lekkers bij de koffie, thee of limonade. 
Op school hangt een intekenlijst op het prikbord. 
Hier kunt u op schrijven wat u wilt maken.  
De opbrengst van dit alles gaat naar de Speelhof. 

 
 
 



 

 

Keuzecursus 

 

Helaas moet ik kenbaar maken dat de keuzecursus voor groep 6-7-8 dit jaar niet doorgaat. Na 
een hernieuwde oproep hebben we niet het voldoende aantal mensen om een keuzecursus te 
kunnen geven. 
We gaan kijken of er een alternatief in afgeslankte vorm aangeboden kan worden. 
 
We hopen volgend jaar wel weer op voldoende aanmeldingen. De kinderen vinden de 
keuzecursussen altijd erg leuk. 
 

2e zendingsactie 
 

Dit is de 2e zendingsactie uitgekozen door de leerlingenraad. De komende maanden wordt elke 
maandagochtend voor dit project het zendingsgeld opgehaald. 

 

 

Een doorgangshuis voor patiënten  

 

 

Zwangere vrouwen uit het binnenland moeten 
bij medische complicaties naar Paramaribo, 
want alleen daar is specialistische zorg 
voorhanden. Vaak gaat het om heel jonge 
inheemse vrouwen die zo’n twaalf weken 
onder medisch toezicht moeten staan. Zelf hun 
reis, onderdak en voeding bekostigen is voor 
hen meestal onmogelijk. 

 

Gelukkig is er de Zinzendorfherberg van de Broedergemeente. In dat ‘Doorgangshuis’ is 
toezicht en begeleiding aanwezig voor deze vrouwen die vaak nog nooit buiten hun dorp zijn 
geweest en ook geen Nederlands of Sranan Tongo spreken. Ze mogen een begeleider 
meebrengen; vaak is dat een familielid. Het liefst natuurlijk iemand die al eens eerder in de 
grote stad is geweest, want anders is de cultuurschok immens groot. De Medische Zending 
en het ZZg betalen samen de kosten van de reis en het verblijf in het Doorgangshuis en als 
de jonge moeder geen babyspullen blijkt te hebben ook een babypakket. Maar wie kan 
betaalt een eigen bijdrage. 

 

Afgelopen jaar verbleven 15 zwangeren en 6 
patiënten met een andere medische 
indicatie een paar maanden in het 
Doorgangshuis. Alle moeders overleefden de 
bevalling en 14 baby’s kwamen gezond ter 
wereld. Helaas is er één kindje levenloos 
geboren en dat is natuurlijk tragisch voor de 
familie die het betreft. Toch mogen we 
zeggen dat het Doorgangshuis een succes is 
en daadwerkelijk bijdraagt aan het 
verminderen van moeder- en kindsterfte bij bevallingen in Suriname. Een hoopvol resultaat! 
Het ZZg wil daarom graag doorgaan met het ondersteunen van het Doorgangshuisproject 
van de Medische Zending. Van oudsher is basisgezondheidszorg in Suriname een focuspunt 
geweest voor het ZZg, met name in het binnenland. En de Medische Zending is een 
betrouwbare samenwerkingspartner. 

 
 
 
  

 

 



 
 
 

Verjaardagen juni en juli 

 
 

Marjet Krijger 3 juni                       Hanna Klok 10 juli 
Noor van Hemert 4 juni                 Fay Tuitert 10 juli 
Livia Polderman 6 juni                    Puck Homoet 12 juli 
Eva Blom 9 juni                                Stan Krijger 13 juli 
Max van Eijk 10 juni                        Benjamin Raats 15 juli  
Nick Geuze 20 juni                  Nova Boer 20 juli 
Chayenne van Hooijdonk 21 juni  Josephine Blom 25 juli  
Wessel van Hemert 22 juni    Lucas van der Slikke 27 juli 
Zoë Smits 24 juni                              Ralf van der Slikke 27 juli 
                                                             Rickie Bouman 29 juli    
Myrna Schipper 6 juli                       Floris Verjaal 30 juli                                                                                                          
Fabian Sturris 9 juli 

                                                                                                             

 

  Belangrijke data 

 

4-7 juni Pinksterweekend: Kinderen zijn deze dagen vrij. 
10 juni  Bevrijdingskamp Tholen voor de groepen 6-7-8 
14 juni   Kijkavond van 18.30 uur tot 20.00 uur 
17 juni  Studiemiddag: Kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij. 
24 juni  Groep 1-2 : Kleuterdag  
  Groep 3-4-5: Schoolreis  
  Groep 6-7-8: Schooluitje  
8 juli   Jubileumfeest juf Anita en juf Christine 

                             15 juli                 De kinderen krijgen hun rapportfolio 
                             20 juli                 Afscheid groep 8 
                             22 juli                 Vanaf 12.00 uur start zomervakantie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


