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Beste ouders en verzorgers,
Als ik nu naar buiten kijk zie ik de knoppen vol aan de bomen en struiken, de zon schijnt
volop, dan denk ik ………heerlijk het wordt lente!
Bijbelverhalen
Na Pasen vertellen we over het weerzien van Jezus met de discipelen en Hemelvaart.
Lied van de maand Gezang 224 / Liedboek 659 : 1, 4, 6 (versie Liedboek)
Kondig het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!
Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein
bronnen geslagen als wonden
Daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!
Dit lied verwijst naar de reis van het volk Israël door de woestijn, op weg naar het beloofde
land.
Maar het gaat vooral over de symbolische fontein:
Gods liefde die ons verfrist, die ons kracht geeft.
Een fontein vol van vreugde! Levend water!
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 9 mei 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)

Inloopochtend
Donderdag12 april van 8.30 uur- 8.45 uur bent u van harte welkom in de groep van uw
kind(eren)om de werkjes en schriften met resultaten van afgelopen weken te bekijken.
Van schoolplein naar sportplein
Donderdag 12 april 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: 12 april, 24 mei en 7 juni.
Verkeer
Verkeer rondom de school!!!!!!!!
Regelmatig worden er auto’s geparkeerd half op de zebrapaden en voor de uitrit van
Merwestraat nr.3. Wilt u auto’s in de daarvoor bestemde vakken parkeren? Dit vragen wij u
voor de veiligheid van de kinderen.
Verkeersexamen
Donderdag 12 april wordt het praktisch verkeersexamen afgenomen bij groep 7, via Parro
hoort u meer hierover van de leerkracht, Jesse de Bruijn. Gisteren zijn alle leerlingen geslaagd
voor het theoretisch verkeersexamen, van harte gefeliciteerd allemaal!
Praktische verkeerslessen
Vrijdag 13 april krijgen de groepen 4 t/m 6 verkeer les.
CITO eindtoets
Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 april wordt de CITO eindtoets afgenomen in groep 8.
Oranjefeest
Fijn dat al zoveel ouders zich hebben aangemeld als hulpouder voor het Oranjefeest op
vrijdag 20 april, hartelijk dank voor uw aanmelding!!
U kunt zich nog aanmelden als hulp voor deze ochtend bij de leerkracht.

Schoolfruit
Nog twee weken kunnen we genieten van 3 dagen gratis schoolfruit , na de
meivakantie vragen wij u elke woensdag en vrijdag uw kind groenten en/ of fruit
mee te geven als tussendoortje, meer over dit beleid leest u in de schoolgids.
Komende weekkrijgen de leerlingen peer, appel en watermeloen.
Meivakantie 20 april vanaf 11.45 uur t/m vrijdag 4 mei

