NIEUWSBRIEF 26 MAART 2021

Beste ouders en verzorgers,
Heerlijk te zien dat de zon weer vaker schijnt en zijn warmte te voelen, de dagen
worden langer ……het is voorjaar!
Vandaag heb ik zicht op groepen leerlingen die praktische verkeersles krijgen op- en
rond het schoolplein, enthousiaste kinderen en ouders die hen daarbij begeleiden,
een mooi plaatje. Dank voor uw betrokkenheid en hulp waardoor deze buitenlessen
mogelijk zijn!

Afgelopen weken heeft u contact gehad met de leerkracht over de voortgang van
uw kind op school. Het is goed met elkaar te spreken over die ontwikkelingen na
weken waarin er onderwijs op afstand is geweest. Het blijft belangrijk contact te
houden met de leerkracht wanneer u vragen heeft, stuur hen gerust een Parro of
maak een afspraak.
Pasen
Volgende week vieren we Pasen, het feest van de opstanding van Jezus Christus. Hij
kwam naar de aarde (daar denken we met Kerst aan)om voor onze verkeerde
dingen, zonden genoemd, te sterven. Dat is Pasen! Hoe geweldig dat Hij uit de dood
is opgestaan en wij daardoor vergeving van zonde kunnen krijgen.

Het lied van de maand gaat daarover: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon
Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden wordt Hij veracht
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht!'
In het rijk van de dood is Hij neer gedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan
maar de steen van het graf is nu weg gehaald
Jezus leeft! Hij is opgestaan!
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer
U bent Koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste Heer
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor ons droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is ons genoeg
Uw genade is mij genoeg, opwekking 614 - YouTube

Paasviering
Woensdagavond 31 maart is de paasviering in de klassen. De tijden zijn als volgt:
Inloop vanaf 17.20 uur en start 17.30 uur
Einde paasviering groep 1 en 2: 18.55 uur
Einde paasviering groep 3 t/m 8: 19.05 uur
De kinderen starten om 17.30 uur met de paasviering in de klas waarna zij deze
gezamenlijk afsluiten met een maaltijd.
Elk kind mag hier wat lekkers voor maken en meenemen deze avond. Alle informatie
hierover zult u van de eigen leerkracht ontvangen.
Wilt u rekening houden met de 1,5 meter tijdens het ophalen. Bedankt!
Zending
Elke maandag staat er een spaarpot in de klas voor de zendingsprojecten.
Groep 1 t/m 4 spaart voor de sponsorkinderen van Compassion, de groepen 5 t/m 8
sparen voor de Stichting Vrienden van Zjitomir.
Schoolgebedsgroep
Ook al gaat het schoolgebed op school niet door, er wordt wel gebeden voor de
school! Heeft u gebedspunten of vragen mail gerust naar Ronella Aantjes jankeesronella@live.nl of Judith den Hartog judithhak@hotmail.com
Personeel
Regelmatig laten leerkrachten zich testen i.v.m. verkoudheidsklachten, we zijn
dankbaar dat er op dit moment geen besmetting bij de leerkrachten is.
Schoolfruit
Het gratis schoolfruit project gaat door t/m de week van 31 mei. Dit betekent dat we
wekelijks 3 stuks groenten- en fruit ontvangen voor elke leerling vanuit het Europees
Schoolfruit project. Komende week krijgen de kinderen een sinaasappel, een appel
en een peer!
Theoretisch en praktisch verkeersexamen
In de komende weken is er het theoretisch en praktisch verkeersexamen voorde
leerlingen van groep 7. Het praktische gedeelte wordt afgenomen op 7 april, dit
gebeurt met een fietsroute door Sliedrecht. Succes allemaal!

Oranjefeest
Door de werkgroep wordt hard gewerkt om het Oranjefeest te vieren. Meer formatie
hierover volgt!
Afspraken rondom een evt. besmetting corona
We vragen u ons, als school(leerkracht en evt. directie) op de hoogte te houden bij
een besmetting of positieve uitslag na testen op corona in het gezin. Iets wat tot nu
toe steeds gebeurt is, dank daarvoor! Mocht er een besmetting van een leerkracht
of leerling bekend zijn dan stellen we de ouders van betreffende groep op de
hoogte, ook over het evt. in quarantaine gaan van de groep.
Vakanties 2021-2022
Hier én op de website vindt u een vakantieoverzicht voor volgend cursusjaar.
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag en Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021
24 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari 2022 t/m 4 maart 2022
15 april 2022 t/m 18 april 2022
25 april 2022 t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022

Schoolmaatschappelijk werk/Sociaal team
In deze bijzondere tijd begrijpen we dat u vragen heeft, tegen dingen aan loopt of
zorgen heeft rondom de opvoeding, het eten, slapen en wel/niet spelen van uw
kind(eren). Weet dan dat u gerust contact op kunt nemen met Isalotte van den
Heuvel, onze schoolmaatschappelijk werker. Zij is telefonisch en via de mail te
bereiken. Mail i.vandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl Mobiel: 06-89990873

