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Kind op maandag
WAAR HOOP JE OP?
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen leven. Het antwoord is niet wat hij gehoopt had: ‘Verkoop alles
wat je hebt en geef het geld aan de armen.’ Bartimeüs roept het
uit als Jezus voorbij komt. Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor
je doe? Waar hoop je op?’
Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken
en ze juichen Jezus toe. Waar hopen zij op?
Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 31,30 gespaard. Wat een geweldig bedrag voor KIKA!
Hartelijk dank hiervoor.
Jarigen
Op donderdag 15 maart wordt Lenthe uit groep 2 zes jaar
en Femke uit groep 7 wordt 11 jaar. Op 19 maart is het
weer feest in groep 7. Dan wordt Floortje 11 jaar. Op 20
maart is het dubbel feest; dan wordt Rinse uit groep 4 acht
jaar en dan is juf Antje Rixt ook jarig!! Alle jarigen alvast
van harte gefeliciteerd.
Pepermuntactie
De pepermuntactie is nu al een succes! De kinderen zijn erg enthousiast en er wordt
geweldig verkocht. Elke dag om 8.20 uur en om 13.05 uur kunnen kinderen in het
winkeltje doosje pepermunt kopen om naar hun “klanten” te brengen. We hebben
geen einddatum gesteld aan de actie.

Uitverkocht!! We hebben samen al ruim 700 doosjes verkocht. Er zijn nieuwe doosjes besteld en
dinsdag 20 maart zijn ze weer leverbaar. Dus dan
kunnen de lijsten weer worden ingeleverd.

Werkavond kind ouder
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de uitnodiging voor de werkavond
kind-ouder van aanstaande dinsdag 20 maart.

Kerk-school-gezinsdienst
Op zondag 25 maart is er om 10.00 uur een gezamenlijke Palmpasendienst in de Herewegkerk. Alle kinderen krijgen hiervoor op donderdag 22 of vrijdag 23 maart een bijzondere uitnodiging mee. We
hopen dat u samen met uw kinderen het Palmpasenfeest komt
meevieren!

De letterkast in groep 1 en 2
De kinderen mogen vanaf maandag dingen meenemen die
beginnen met de letter “P”. De spullen moeten wel in de
kast passen! (Met de kinderen spreken we de klank van de
letter uit en we zeggen dus pû en geen pee)

20 maart

maart/april/ mei 2018
Werkavond kind-ouder

21 maart

Schoolvoetbal groep 5 t/m 8 op de velden van geel/wit in Nes.

25 maart

Kerk-school-gezinsdienst.

29 maart
30 maart t/m 2 april

Paasviering en paaslunch. Informatie volgt. Alle kinderen eten
op school en zijn om 13.30 uur vrij
Paasvakantie

20 april

Koningsspelen

26 april

Koffie-inloop 8.30—9.00 uur

27 april t/m 13 mei

Mei-vakantie
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