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Vooraf
Voor u ligt weer een nieuwe
nieuwsbrief. Hoewel we nog steeds
te maken hebben met veel
aanpassingen zijn we toch weer
lekker aan het werk. Het is fijn om
de kinderen iedere dag te
ontmoeten. Veel leesplezier verder.
Personeel
Zoals al eerder vermeld was juf Elma
eerder dit jaar 12½ jaar bij ons op
school. Samen met de kinderen
werd een leuke verrassing
voorbereid. Er kwam een konijn in
de klas, de juf kreeg een prachtige
paraplu en een mand vol lekkers en
lieve kaartjes. Alle kinderen bleven
op school een broodje knakworst
eten.

Rapport en spreekmomenten
Donderdag 1 april krijgen de
kinderen hun rapport mee naar huis.
De afgelopen weken hebben in veel
groepen in het teken gestaan van de
Cito’s. De resultaten hiervan zullen
worden vermeld op het rapport en
met u worden doorgesproken
tijdens spreekmomenten. Bij
sommige vakken zal niets worden
ingevuld. U krijgt van de
groepsleerkracht via Parro een
uitnodiging om zich in te schrijven
voor een spreekmoment.
Paasfeest
Tijdens de Bijbellessen in deze
weken horen de kinderen het
Paasverhaal. Wat blijft het
indrukwekkend om te horen wat
Jezus voor ons heeft overgehad. Een
leerling uit groep 8 (Anouk Minekus)
maakt hierover het volgende
gedicht.
Zijn liefde voor de mensen
Met zoveel liefde voor de mensen
vergeving voor Petrus die Hem veel
verdriet heeft gedaan
en daarvoor is Hij aan het kruis
gedaan

Geboortebericht
Bij Finn van Maanen (1/2c) thuis
werd op 12 maart een zusje
geboren. Ze heet Saar.
Ook bij Joëlle (4/5) en Levi (4a) van
Veldhuisen werd een zusje geboren.
Ze heet Eloïse. Van harte
gefeliciteerd allemaal.

Met zoveel liefde voor de mensen
die nu roepen kruisig Hem
en een week geleden riepen,
Hosanna stem op Hem
onze koning uit Jeruzalem

Met zoveel liefde voor de mensen
en de man die Hem vergeving
vroeg zei,
Heer vergeef mij en maak mij vrij
Op donderdag 1 april hopen we in
de klassen een Paasviering te
houden.
Eindtoets groep 8
Op 13 en 14 april maakt groep 8 de
Eindtoets. Het definitieve
schooladvies is al bekend, maar toch
is het nog wel spannend. Heel veel
succes jongens en meiden!
Studiedag kleuters 7 april
In de periode van het thuisonderwijs
stond er een studiemiddag gepland.
Door de lockdown moesten we deze
laten vervallen. Met de collega's van
groep 1 en 2 hadden we al plannen
voor deze middag. We willen onze
huidige leerlijnen voor Taal en
Rekenen weer eens kritisch bekijken
en waar nodig aanpassen.
Graag willen we dit weer oppakken.
Op woensdag 7 april willen we hier
met elkaar de tijd voor nemen, Dat
betekent dat de kinderen van groep
2 die dag vrij zijn.
Koningsspelen
Ook de Koningsspelen zullen er dit
jaar weer anders uit zien dan we
gewend zijn. Gelukkig is onze
actieve oudercommissie niet voor
één gat te vangen en zijn ze hard
aan het nadenken over een
creatieve oplossing, zodat de
kinderen toch een leuke en gezellige
ochtend hebben.

Nieuwe directeur
Deze week kunt u op verschillende
plekken de advertentie voor een
nieuwe directeur aantreffen. U kunt
ons helpen iemand te vinden door
de advertentie te delen in uw
netwerk. We hopen en bidden dat
we na de zomervakantie een nieuwe
directeur kunnen benoemen.
Bijlage
In de bijlage vindt u meer informatie
over het Barnevelds Kampioenschap
Schooldammen en Schoolschaken.
Heeft uw kind hier plezier in? Geef
hem/haar dan op om mee te doen.
Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 14
Het weekthema is: ‘Vragen en nog
eens vragen.’ De discipelen hebben
veel vragen aan Jezus. Wie zeg Jezus
zelf dat Hij is? Wat kan Jezus nog
doen voor Zijn zieke vriend Lazarus?
En hoe kun je het beste bidden?
Week 15
Het weekthema is ‘Geven is delen’.
Jezus kijkt op een andere manier
naar rijkdom dan de meeste
mensen. Dat blijkt wel uit het
verhaal van de rijke man en de arme
Lazarus. Ook de rijke jongeling heeft
wat te leren over hoe hij met zijn
geld moet omgaan. Als laatste kijken
we ook naar de gelijkenis van de
zilverstukken. Wat doe je met de
talenten die je hebt ontvangen?
Week 16
Het weekthema is ‘Zoeken en
vinden’. We luisteren deze week
naar verhalen van mensen die iets
kwijt zijn geraakt; zoals de gelijkenis
van de verloren zoon en het verhaal
van Onesimus, een slaaf uit de tijd
van Paulus.

Agenda

1 april

Paasfeest (in de klas)
Rapport 2

2 april

Goede Vrijdag

5 april

Tweede Paasdag

6-16 april

Spreekmomenten

7 april

Studiedag groep 1-2
vrij

19 april

Streetwise

Verjaardagskalender
29
30
31

Maart
Sophie Brunekreef
Jaxson Hotz
Lars van den Brink

1b/ 2b
1b/ 2b
4b/ 5b

1
1
2
3
6
7
7
7
8
9
10
15

April
Jasmijn van de Bunt
Iwan van den Top
Anne van Huigenbos
Gijs de Jong
Emma Hazeleger
Marith Hazeleger
Yarah Kuijt
Maria van de Pol
Vera Mostert
Bernard Hardeman
Nienke Top
Saar Fraanje

1b/ 2b
1b/ 2b
4a
1a
5a
7a
1b/ 2b
4a
8a
1a
4a
3a

