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Kind op maandag
Als we op school waren geweest, hadden we deze week de verhalen gehoord over de kracht in jezelf.
De kracht in jezelf
Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat er iemand zou
komen die blinden zou laten zien en onderdrukte mensen vrijheid
zou geven. Jezus leest het voor en zegt erachteraan: ‘Die woorden
gaan nu in vervulling.’ Zijn stadgenoten kunnen zich niet voorstellen welke kracht in Jezus werkt.
In Kafarnaüm komt Jezus een man tegen die beheerst wordt door
een andere kracht: een boze geest. Jezus verjaagt die boze geest.
De man wordt weer zichzelf.
Deze keer een werkblad voor de middenbouw bij deze weekbrief.
Kalender aangepast
Vorige week stuurden we u de aangepaste kalender en hij was nog niet verstuurd
of het bericht kwam dat de scholen ook tot 8 februari dicht blijven. Zoals ik al
schreef gaan we vanaf 10 februari beperkt toetsen.
Om een rapport mee te kunnen geven moeten we nog wel heel wat rapporten
terugkrijgen van de leerlingen. Graag z.s.m. de rapporten naar school brengen.

Vogels tellen
Een leuk tip voor volgend weekend: meedoen aan de nationale tuinvogeltelling. U kunt zich opgeven om samen met uw
kinderen mee te doen via de site van de vogelbescherming.

Het nieuwe werkpakket
Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen maandag hun nieuwe werkpakket ophalen. Zij kunnen tussen 8.20 en 9.00 uur door de ingang aan de Hagen hun pakket komen halen.
Voor groep 1 t/m 4 gaan we er van uit dat een van de ouders meekomt. Als de achternaam van
uw kind begint met een A t/m F dan kan dat tussen 8.30 en 9.00 uur. Begint de achternaam van
uw kind met een G t/m Z dan graag tussen 9.00 en 9.30 uur. Wilt u zich bij het ophalen van de
pakketten houden aan de corona regels? Dus mondkapje op en 1,5 meter afstand houden.

We wensen u veel succes bij het thuisonderwijs.
Bij vragen kunt u altijd bellen of mailen.

