NIEUWSBRIEF Maart 2018

Beste ouders en verzorgers,
Nu de voorjaarsvakantie voorbij is , gaan we met de Bijbelverhalen richting het Paasfeest,
deze verhalen zijn te lezen in de Bijbelboeken Matheus, Marcus en Lucas.
In alle groepen wordt vanaf deze week gewerkt aan het project, vraag eens aan uw
kind(eren) over welke provincie ze leren en werken.
Lied van de maand: psalm 97:1
Groot Koning is de HEER.
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,
nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd
zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht
heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.
Ook deze maand weer een loflied; nu uit het boek van de psalmen.
Op een andere plaats in de psalmen schrijft de schrijver :
“De Heer troont op de lofzangen van zijn volk”
Laten we die troon stevig houden met elkaar, dit betekent; laten we dus veel lofliederen voor
Hem zingen.
Biddag
Woensdag 14 maart wordt in verschillende kerken een kinderdienst gehouden, onderaan
deze nieuwsbrief leest u meer over de thema’s van deze diensten en waar ze gehouden
worden.
Pasen
Het Paasfeest wordt donderdag 29 maart in de groepen met de leerkracht gevierd.
In deze week ontvangt u een extra nieuwsbrief.
Zending
Elke maandag ochtend staat de spaarpot in de klas want:
In de groepen 1 t/m 4 sparen we voor onze sponsorkinderen van Compassion Sheisy, Yeilin en
Jefferson
In de groepen 5 t/m 8 sparen we voor IJM International Justice Mission
Schoolgebed
Van harte welkom!
Woensdagmorgen 4 april om 8.30 uur in het technieklokaal. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Jacqueline den Breejen j.den.breejen@kpnplanet.nl (moeder van
Siebe groep 7)

Personeel
Met juf Edith Visser gaat het langzaam aan beter, dat vinden we fijn. Zij werkt van maandag
t/m donderdag meerdere uren.
Juf Jacqueline de Boon kan nog niet zonder pijnstilling na haar val, dit betekent dat er
komende weken nog verschillende leerkrachten voor groep 7/8 staan.
Projectweken
Deze week zijn alle groepen gestart met het project ‘Nederland ’. Elke groep werkt over een
andere provincie. Woensdagavond 21 maart is er een kijkavond in de school van 18.30 uur –
19.30 uur, iedereen is van harte welkom op te zien en te horen wat de kinderen geleerd
hebben over…………..
A.s. maandag volgt een extra Parro bericht vanuit de werkgroep over o.a. de puzzeltocht!
Studie(mid)dag
Woensdag 28 maart gaan de leerkrachten van groep 1 en 2 naar een symposium over ‘Het
Jonge Kind’, de kleuters hebben deze ochtend vrij.
Donderdag 5 april zijn alle leerlingen van groep 1 t/m 8 vanaf 11.45 uur vrij i.v.m. een
studiewerkmiddag van de leerkrachten.
‘Wonderlijk gemaakt’
De lessen ‘wonderlijk gemaakt’ worden in alle groepen gegeven in de maand april. In de
groepen 1 t/m 6 zijn dit 3 lessen (bijv. 1.1. is de eerste les in groep 1) In groep 7 en 8 zijn dat er
meer. De lesbrieven hierover vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Van schoolplein naar sportplein
Vanaf donderdag (dit jaar zijn de pleinspelen op donderdag)29 maart, kunnen alle
leerlingen na schooltijd onder begeleiding van sportieve jongeren weer meedoen aan sport
en spel op ons schoolplein van 15.15 uur- 16.30 uur. De data voor deze pleinspelen zijn: 29
maart, 12 april, 24 mei en 7 juni.
Verkeersexamen
Het verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 wordt gehouden op donderdag 5 april,
het theoretisch examen wordt gehouden op donderdag 12 april.
Parro app
Via de Parro app kunt u als ouder een bericht sturen aan de leerkracht van uw kind voor het
afmelden vanwege ziekte of afspraken huis- of tandarts.
Gevraagd!!!!!!!!!
De leerkrachten van groep 4 vragen of u babyvoeding blikken bijv. Nutrilon voor hen wilt
bewaren, ze mogen afgegeven worden in groep 4. Namens de leerkrachten hartelijk dank!

Schoolfruit komende week: komkommer, banaan en appel

Brieven en Flyers
In de bijlage vindt u brieven met aanmeldstrookjes voor schoolvoetbal en Atletiek. Volgende
week ontvangt elke oudste van het gezin een flyer om mee te zingen met de aubade op
Koningsdag.
Kinderdiensten biddag woensdag 14 maart
Hervormde Gemeente wijk 1 en 2 (Grote Kerk)
Kerkbuurt 131
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. J.W. Sparreboom
Thema: “Vertel het maar”
Hervormde Gemeente wijk 3 en 4 (Maranatha kerk)
Lijsterweg 2
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. H.J. van der Veen
Thema: “Vertel het maar”
Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk
Jacob Catsstraat 6
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Ds. G. van Dijk
Thema: “Kom in beweging”

