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Vooraf
Gisteren hebben we Biddag gevierd.
We hebben gevraagd of God ook het
komende jaar weer voor het land/de
natuur wil zorgen we hebben
geleerd wat 112 betekend, in Lucas
11:2 staat het begin van het Onze
Vader, we mogen Hem altijd om
hulp, troost en nabijheid vragen.

Personeel
Juf Erica is nog steeds ziek. U hoort
en leest waarschijnlijk regelmatig
over de hoge werkdruk in het
onderwijs en het lijkt dat dit onze
school voorbij gaat, maar we
merken aan collega’s dat het soms
best veel is allemaal en dat er
leerkrachten zijn die soms even een
‘time-out’ nodig hebben om de
‘batterij’ weer op te laden. Dit is nu
bij juf Erica het geval. We willen
haar beterschap toe bidden.
Gelukkig hebben we vervangers
kunnen vinden. Juf Anja en juf Cindy
gaan les geven in groep 4.
Een zwager van juf Gea is overleden.
Het is toch altijd moeilijk om iemand
uit de familie te moeten missen. We
willen juf Gea en haar gezin Gods
nabijheid toe bidden in deze
moeilijke tijd.

Coronavirus
In de voorjaarsvakantie heeft u een
brief gehad over het Corona virus.
We staan in nauw contact met het
RIVM en de GGD. Mochten er
maatregelen nodig zijn dan krijgt u
informatie.
Afscheid
Amee Tilley is
begin dit
schooljaar gestart
in groep 7/8.
Hiervoor woonde
zij in Zuid-Afrika
en bezocht daar een internationale
school. Helaas hebben wij vorige
week dinsdag afscheid van haar
genomen! Op 4 maart is zij gestart
bij de ISK, de Internationale
Schakelklas van het JFC. We zullen je
gaan missen Amee! We wensen je
heel veel plezier en succes op je
nieuwe plek. Gods zegen voor jou en
je gezin!
Aanmelden schooljaar 2020-2021
We zijn inmiddels druk bezig om de
instroom van leerlingen voor
volgend schooljaar in beeld te
krijgen. Als uw kind volgend
schooljaar 4 jaar wordt, willen we
vragen om hem/haar zo snel
mogelijk aan te melden bij ons op
school. Aanmeldingsformulieren zijn
verkrijgbaar op school of te
downloaden op onze website:

Nieuwe digiborden
Maandag 16 maart krijgen de
groepen 3, 4, 5/6, 6, 7, 7/8 en 8
nieuwe digiborden! We zijn er blij
mee dat we borden hebben kunnen
aanschaffen die van de nieuwste
technologie voorzien zijn en
daarmee ook weer voordelen en
nieuwe mogelijkheden in zich
hebben.
Vrijdag 15 maart zal Tiemen de oude
borden demonteren. Voor deze
groepen betekent dat een flexibele
dagindeling. In verband met de
werkzaamheden in de klas, moeten
de kinderen vrijdag en maandag hun
gymspullen meenemen naar school.
Als een groep even de klas uit moet,
kunnen ze op dat moment
eventueel een gymactiviteit doen.
Rapporten en spreekavond
Morgen, vrijdag 13 maart,
ontvangen de leerlingen het tweede
rapport. U ontvangt dan ook de
uitnodiging voor de spreekavond.
Er is geen spreekavond voor
groep 7 en 8. De VO-gesprekken
hebben al plaatsgevonden en de
ouders van groep 7 hebben een
berichtje ontvangen over de
oudercontacten in de tweede helft
van het schooljaar.
De gevonden voorwerpen zullen
tijdens de spreekavonden van 19 en
24 maart weer neergelegd worden
in de gemeenschapsruimte.
Wanneer u nog iets kwijt bent, kom
dan vooral even kijken!

Bijbelverhalen
week 12
Het weekthema is: Jezus is machtig
Jezus doet deze week diverse
wonderen.
Hij geneest een blindgeborene.
Hij vertelt de gelijkenis van de
Goede Herder.
En hij moet naar Lazarus zijn graf
komen.
week 13
Het weekthema is: Alle ogen zijn
gericht op...!
De opwekking van Lazarus is de
druppel die de emmer doet
overlopen voor de Joodse leiders.
Deze week wordt er een
arrestatiebevel uitgegeven tegen
Jezus.

Jezus stapt met zijn vrienden in
een boot en Jezus komt later aan
in Jeruzalem.

Agenda
13 maart

Rapport mee

19 maart

Spreekavond 1-6

24 maart

Spreekavond 1-6

26 maart

Nieuwsbrief

9 april

Continurooster
(Pasen)

10–13 april

Vrij (Pasen)

24 april

Koningsspelen
Gr. 5-8 middag vrij

Verjaardagskalender
maart
15 Robin Hazeleger
16 Oskar Postema
17 Rosanna v.d. Berg
17 Jaroah Meurs
18 Nienke Roelofs
20 Raf Bender
20 Juf Hennie
21 Juf Gerdie
23 Hidde v.d. Krol
24 Nathan v.d. Brink
24 Bram Davelaar
24 Rick Davelaar
24 Sarah v. Geresteijn
24 Tomas Heinst
24 Jasmijn v.d. Hudding
24 Jurre v.d. Krol
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