Nieuwsbrief van 7 april 2017
Kind op maandag
Week 15 ■ 10/04 – 14/04 Voor geen goud! Lucas 22:1-23, 47-62, 23
Voor geen goud laat je je vrienden in de steek, toch? Judas verraadt Jezus voor een zak met geld en Petrus zegt
drie keer dat hij Jezus niet kent. Uiteindelijk komt het zo ver dat Jezus gekruisigd wordt. Maar dat is niet het
einde, want voor geen goud laat God het verhaal van zijn zoon eindigen die nacht. Want na Goede Vrijdag wordt
het Pasen!
Week 16 ■ 18/04-21/04 Dichtbij Lucas 24:13-49
Twee mensen gaan van Jeruzalem terug naar Emmaüs. Teleurgesteld. Jezus zelf komt naar hen toe en loopt met
hen mee, al zien ze het zelf nog niet. In het tweede verhaal verschijnt Jezus in de kring van zijn leerlingen. Hij
komt heel dichtbij: ‘Kijk naar mijn handen en mijn voeten ….’ Hij eet een stuk vis, zo concreet is hij onder hen
aanwezig. Daarmee gaat het verhaal van Jezus weer verder.
Jarigen
11 april

Charléne Havinga (10 jaar) - groep 6
Quirijn Pathuis (5 jaar) - groep 1

13 april

Elize Vroegh (5 jaar) - groep 1

23 april

Tara Dekker (11 jaar) - groep 7

Afsluiting kunstproject een groot succes
Gistermiddag was de afsluiting van ons cultuurproject Kunstzinnige Vorming. Door de hele school waren de
kunstwerken van de kinderen in alle groepen tentoon gesteld. Ook was er een Kunstatelier in de overblijfruimte
waar kinderen enthousiast bezig waren met het inkleuren van beroemde schilderijen met stift, potlood of wasco.
We zijn erg blij met alle ouders en ook grootouders die langs zijn gekomen om naar alle kunstwerken te kijken.
De kinderen konden vol trots hun werk laten zien en iets vertellen over de schilders en kunstenaars waar ze
kennis mee hebben gemaakt de afgelopen weken. Dank u wel voor uw belangstelling!
Deuren dicht om 08.30 en 13.15 uur
De komende periode gaan we er als team op letten dat we stipt om 08.30 en 13.15 uur starten met onze lessen.
Dit betekent dat we op dit tijdstip de deuren van de klaslokalen sluiten en beginnen. Wilt u de leerkracht nog iets
vragen of doorgeven? Dan kunt u vanaf 08.15 of 13.00 uur de leerkracht buiten aanspreken (wanneer hij of zij
pleinwacht heeft) of hem of haar opzoeken in de koffiekamer. Mocht u onverhoopt te laat komen dan graag
buiten de groep afscheid nemen, even zacht aankloppen en uw kind kan zachtjes naar binnen.
Statiegeldflessen sparen
Na de meivakantie gaan we weer zoveel mogelijk Statiegeldflessen inzamelen.
Bij de ingangen van de school staan dan 14 dagen lang groene zakken, waar u
de flessen in kunt deponeren.
Ook deze keer gaat de opbrengst naar ons adoptiekind.
Helpt u ook mee? We zien uw statiegeldflessen graag tegemoet!
Hartelijke groet, de ouderraad
Ouderbijdrage
Maandag a.s. zullen de kinderen een brief over de ouderbijdrage mee krijgen. In deze brief staat alle informatie
over de ouderbijdrage en op welk rekeningnummer u dit kunt storten. Let wel; het oude rekeningnummer en de
automatische incasso zijn opgeheven.
Even wachten
Wilt u alstublieft nog even buiten het plein wachten wanneer er peuters of kleuters nog buiten spelen rond half
vier? Dit in verband met de veiligheid. Dankuwel.
CBS ’t Haimstee • Linge 24 • 9642 HW Veendam • 0598-620621
Postbus 328 • 9640 AH Veendam • cbshaimstee@vcomog.nl

Nieuwsbrief van 7 april 2017
Laatste fruitlevering week 15 (10 april t/m 14 april)
1. Elstar appel
2. Sinaasappel
3. Kiwi
Pasen
Op donderdag 13 april hebben we op school een Paasviering en een Paaslunch.
De Paasviering wordt in de klas vormgegeven door de leerkracht samen met de kinderen.
Tussen de middag hebben we een Paaslunch. We eten dan met z'n allen op school.
Om 12.00 uur gaan we eerst even buiten spelen en daarna gaan we eten in de klas.
De Paaslunch wordt geregeld door de ouderraad.
De kinderen hoeven dus niet zelf brood mee te nemen en komen niet thuis eten tussen de middag.
Wilt u de kinderen voor de lunch een beker, bord en bestek meegeven met hun naam erop?
's Middags zijn de leerlingen om 13.30 uur vrij. Ze hebben dan een lang Paasweekend, van 14 t/m 17 april.
Koningsspelen 21 april 2017
Ter gelegenheid van de Koningsspelen gaan wij, de peuters t/m groep 8, op 21 april feest vieren op school. De
leerlingen van groep 1 zijn donderdagmiddag 20 april vrij en gaan vrijdagmorgen 21 april naar school.
Deze dag verwachten wij iedereen in rood, wit, blauw en/of oranje kleuren op school.
We zullen samen gaan ontbijten en sporten. We
zijn nog
op zoek naar ouders die
willen helpen
het
Vrijdag
9 februari
Nieuwsbrief
uit de met
groepen
begeleiden van de spelletjes in de bovenbouw.Maandag
De spelletjes
vinden
plaats
in
de
sporthal
van
half
11
tot 12.
13 februari
Geen gym
Aanmelding kan bij meester Ewout. Deze dag zijn
we dan
om 12.00 uur vrij. Studiedag team – alle kinderen vrij
Dinsdag
14 februari
Vrijdag
februari
van schoolvan Kinderen
Wilt u wel uw zoon/dochter een bord, bestek en
beker16meegeven?
Ook kunt u Nieuwsbrief
alvast het Okidolied
Let op! Vrijdag 5 mei zijn ook alle kinderen vrij!!!!!
voor Kinderen bekijken en oefenen. Te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=pCbLyG-D65U
Met vriendelijke groeten,
Het Koningsspelen team 2017

Schoolreisje en kamp
Vergeet u niet het bedrag voor het schoolreisje of kamp over te maken of aan de leerkracht te geven?
Hartelijk dank!
Belangrijke data
Donderdag 13 april
Vrijdag 14 april
Maandag 17 april
Dinsdag 18 april
Woensdag 19 april
Donderdag 20 april
Vrijdag 21 april
Ma. 24 t/m vrij. 28 april

Paasviering en lunch, om 13.30 uur vrij
Goede vrijdag (iedereen vrij)
Tweede Paasdag (iedereen vrij)
Eindtoets groep 8
MR- en OR-vergadering
Eindtoets groep 8
Nieuwsbrief uit de groepen en van school
Middag groep 1 vrij
Koningsspelen, om 12.00 uur vrij
Meivakantie

Let op! Vrijdag 5 mei zijn ook alle kinderen vrij!!!!!
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