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Kind op maandag
Op weg naar Pasen.
De weken voor Pasen worden de ‘veertigdagentijd’ genoemd. Met de kinderen lezen
we in deze periode verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. We horen hoe
Jezus op weg gaat naar Jeruzalem. Onderweg komt hij mensen tegen: De dochter van
Jaïrus, een jongen met vijf broden en twee vissen, een groep kinderen, de blinde Bartimeüs… Jezus neemt hen mee op weg naar de toekomst. Zo kunnen steeds meer
mensen het Paasfeest gaan vieren.
Verhalen over dood en leven kunnen bij kinderen (en ook bij volwassenen trouwens)
vragen oproepen. Dat meisje in het verhaal stond weer op, maar hoe zit met het die
jongen of dat meisje uit onze eigen omgeving? De blinde Bartimeüs kon weer zien,
maar hoe zit het met die blinde meneer of mevrouw die wij kennen? De verhalen geven daar geen pasklaar antwoord op. Maar op weg naar Pasen laten ze wel zien dat
ons verdriet nooit het laatste is. God maakt een nieuw begin, zelfs na de donkerste
nacht. Hoe hij dat doet en wanneer… dat weten we niet. Maar we mogen geloven dat
het gebeuren zal. Dan zal het Pasen zijn.
STA OP!
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om hulp, maar
onderweg komt er een vrouw die ook ziek is. Nadat deze vrouw
genezen is, krijgt Jaïrus bericht: Zijn dochter is gestorven. Jezus
gaat toch naar haar toe en pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij.
Zendingsgeld
In de veertigdagentijd gaan we sparen voor KIKA. De afgelopen week
was de opbrengst € 27,30 Een mooie start voor dit goede doel.
Jarigen
In deze nieuwsbrief kunnen we een feestje melden. Op 20 februari wordt
Xander Bruinsma 11 jaar. Op 22 februari is juf Willy jarig. Zij viert het op
school op vrijdag 23 februari.

Rapporten
Dit schooljaar gaan we starten met een nieuw rapport. Vrijdag
krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 het rapport mee naar huis.
Nieuw is dat dit jaar de gesprekken na het meegeven gepland
zijn. U kunt dan eerst rustig met uw kind het rapport bekijken en
evt. vragen en opmerkingen maandag of dinsdag op het rapportgesprek aan de leerkracht stellen.

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

Er is hoofdluis bij ons op school in de bovenbouw. Wilt u extra alert
zijn en uw kind(eren) controleren op luizen en neten?

16 februari

februari/maart/april 2018
Rapport 1 mee

19 en 20 februari

Rapportgesprekken

19 februari

Groep 6-7-8 gaat schaatsen

26 feb. t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie

12 maart

Luizencontrole

20 maart

Werkavond kind-ouder

21 maart

schoolvoetbal

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

