Weekbrief 25

jaargang 25, 2020– 2021

Kind op maandag. Nu gebeurt er iets!
Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie huilt. Alles is voorbij. Of toch niet? Als Jezus
de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het onmogelijke. De jongen staat op uit de dood. In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt ook iets, als een vrouw de voeten van Jezus zalft. Haar zonden worden vergeven. In het laatste verhaal van deze week horen
we over een zaaier die overal zaait. Op veel plekken gebeurt niks,
maar op sommige plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets!

Afgelopen woensdag was het aswoensdag, de start van de 40-dagen-tijd. We tellen
af naar Pasen. Na de vakantie zal dat ook in de groepen zichtbaar gemaakt worden.

Welkom op school
Tijdens de lockdown werd Elise 4 jaar en ook zij deed dapper
mee met het thuisonderwijs. Gelukkig kon ze vorige week
ook echt beginnen. Welkom voor Elise en haar ouders, Pieter
Oene en Marit!

De letter van de week
De kinderen mogen na de vakantie dingen meenemen die beginnen
met de letter “R”. De spullen moeten wel in de kast passen! (Met de
kinderen spreken we de klank van de letter uit en we zeggen rrr en
geen er)

22 t/m 26 februari

Kalender februari/maart 2021
Voorjaarsvakantie

19 t/m 25 februari

Via Social Schools inschrijven voor het rapportgesprek

In week 9

Online rapportgesprekken

Rapporten, gesprekken en schooladvies
Op vrijdag 19 februari gaan de rapporten mee naar huis. Daarna
hebben we eerst een week vakantie.
In week 9 zijn de rapportgesprekken. Vanwege de geldende
maatregelen zullen we die gesprekken weer online via Teams
voeren. We vinden het fijn dat vanaf groep 5 de leerlingen ook bij
het gesprek aanwezig zijn.
Voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders is het ook meteen
het adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs. Dat gesprek zal
20 minuten duren
Inschrijven en uitnodigen
Via Social Schools krijgt u weer de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een dag en
tijd. De inschrijving loopt van 19 februari 12.00 uur tot 25 februari 12.00 uur. Van de
leerkracht krijgt u dan op maandag 1 maart een Teams uitnodiging.

