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Kind op maandag
EEN NIEUW BEGIN.
In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de dochter
van Jaïrus: Sta op! Deze week horen we hoe Jezus zelf sterft.
Maar ook bij hem klinkt een stem: ‘Sta op!’ Het graf is leeg.
God maakt een nieuw begin.
Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 23,15 gespaard. Tijdens
de 40dagentijd sparen we voor KIKA.
Jarigen
Op vrijdag 23 maart wordt Bjarn uit groep 3 zeven jaar! Alvast gefeliciteerd en een fijne dag, Bjarn!!

Weer een stapje verder
Vorige maand werd juf Sietsche geopereerd en nu is er begonnen met immuuntherapie en
bestralingen. Dat is een intensief traject maar zoals ze zelf zegt: alles voor het goede doel.
We wensen haar natuurlijk het allerbeste toe!

Fijn dat er zoveel ouders op onze werkavond waren afgelopen dinsdagavond.
Op maandag 19 maart is de DOEKOE-actie weer gestart bij
COOP. Tot zondag 22 april is het mogelijk om Doekoe’s te
sparen voor onze school. Bij het aanschaffen van bepaalde
actieproducten ontvangt u Doekoe munten, die u in de
daarvoor bestemde display/buis kunt doen. Hiermee sparen we voor sport- en spelmaterialen op school. Voor
meer informatie krijgen alle kinderen nog een flyer en een
kleurplaat mee.

Kerk-school-gezinsdienst
Iedereen is van harte welkom in de Palmpasendienst op zondag 25 maart. We beginnen om 10 uur in de Herenwegkerk.
Voor de kinderen geldt: neem de lege palmpasenstok mee!!
Het wordt vast een groot feest!!

Paaslunch en viering
Volgende week donderdag vieren we Pasen op school. We starten op de normale tijd volgens het
gewone rooster. We is er die dag een continue-rooster en zijn alle kinderen om 13.30 uur vrij.
Samen zullen we op school een paaslunch hebben die verzorgd wordt door de SGR. Kinderen hoeven dus alleen fruit voor de ochtendpauze mee.
We willen vragen of de kinderen voor de lunch een beker, een bordje en bestek mee willen nemen. Graag voorzien van hun naam.
Voordat we samen gaan lunchen hebben we eerst de viering met als thema: “Ga je mee?”. Op
Goede Vrijdag en op Tweede Paasdag zijn we vrij.
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