Nieuwsbrief van 24 maart 2017
Kind op maandag
Week 13 ■ 27/31 - 31/03 Dat raak je niet kwijt Lucas 15:1-32, 16:19-31
Sommige dingen zijn zo waardevol dat je ze niet kwijt wilt raken. Deze week horen we een verhaal over een
herder die het ene schaap blijft zoeken en een verhaal over een vader die zijn zoon niet kwijt wil. Beiden zijn ze
dolblij als ze het hebben terug gevonden. Net als in de verhalen, God wil ons niet kwijt.
Het derde verhaal gaat over de rijke man en de arme Lazarus. Wie is er in dit verhaal rijk en waardevol in Gods
ogen?
Week 14 ■ 03/04 - 07/04 Waar word je rijk van? Lucas 18:9-14, 19:28-48
Jezus vertelt over de tollenaar en de farizeeër die in de tempel bidden. Het gaat er om dat je om genade vraagt,
zoals de tollenaar doet.
In het verhaal van Palmpasen komt Jezus als koning de stad binnen, maar zonder de rijkdom van een koning.
In de tempel jaagt hij de handelaren weg, want de tempel is een plek om stil te zijn. Daar wordt je uiteindelijk rijk
van.
Jarigen
27 maart

Riraycha Heward (10 jaar) - groep 5

30 maart

Marit Veen (8 jaar) - groep 4

31 maart

Ian Dijk (10 jaar) - groep 6

3 april

Elize Donker (8 jaar) - groep 4

7 april

Daimy Harms (8 jaar) - groep 4

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.
Deze dag zijn we dan om 12.00 uur vrij.
Wilt u wel uw zoon/dochter een bord, bestek en beker meegeven?
Met vriendelijke groeten,
Het Koningsspelen team 2017
Hulp gevraagd bij kunstwerk maken!!!
In mei gaan de zes groepen bij ons op school onder begeleiding van een kunstenares 6 panelen beschilderen die
op het plein opgehangen gaan worden. Dit is een project waarbij de hulp van ouders zeer gevraagd is, zowel bij
het begeleiden tijdens het schilderen als het voorbereiden van dit project. Lijkt het u leuk om ons hierbij te
helpen, in de voorbereiding en/of bij de uitvoering? Wij kunnen uw hulp zeer goed gebruiken! Meld u alstublieft
aan bij juf Margriet Korf of bij juf Josha. Mailen kan ook: cbshaimstee@vcomog.nl
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Fruitlevering week 13 (27 t/m 31 maart)
1. Red Prins Appel
2. Banaan
3. Komkommer
EU-Schoolfruit
Vanaf 16 april ontvangen wij geen EU-Schoolfruit meer. Wij willen u daarom vragen om op in ieder geval 2 vaste
dagen de kinderen fruit of groente mee te geven voor de ochtendpauze. Deze dagen zijn: woensdag en vrijdag.
Op deze dagen krijgen de kinderen dan van u alleen fruit en groente voor de ochtendpauze. Natuurlijk blijft de
ochtendpauze verder zoals uw kind gewend is. We genieten even rustig samen van een hapje en wat drinken.
Gezonde school!
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het echter ook als
onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld met het eten van groente en fruit.
Spelenderwijs ontdekken de kinderen dan ook meer over waar ons eten vandaan komt en over het lichaam. Die
vorm van leren door ervaren werkt goed. U plukt daar overigens ook thuis de vruchten van. Uit onderzoek blijkt
dat schoolfruitdagen ervoor zorgen dat kinderen ook na school vaker fruit en groente eten.
Wat kunt u meegeven?
Op de schoolfruitdagen kunt u uw kind fruit of groente meegeven. Bijvoorbeeld een appel, peer, banaan,
mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven. Of een bakje met snacktomaten, een stuk komkommer,
wortel of paprika. Variatie is leuk, lekker en goed
voor9de
smaakontwikkeling van
uw kind.uit de groepen
Vrijdag
februari
Nieuwsbrief
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Maandag 13 februari
Geen gym
Dinsdag 14 februari

Studiedag team – alle kinderen vrij

Vrijdag 16 februari
Nieuwsbrief van school
Groep 7 verkeersexamen
Let op! Vrijdag
mei http://examen.vvn.nl/
zijn ook alle kinderen vrij!!!!!
De leerlingen van groep 7 hebben in april het verkeersexamen.
Via de5site
kunnen de
leerlingen nog extra oefenen!

School via mail slecht bereikbaar
Aanstaande maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 maart is de school via mail slecht bereikbaar in verband
met een migratie van de server. Ook het gebruik van de digiborden zal op deze dagen zo nu en dan lastig zijn.
Belangrijke data
Maandag 27, dinsdag 28, woensdag 29 maart migratie server
Vrijdag 31 maart
Nieuwsbrief uit de groepen
Donderdag 6 april
Afsluiting project (16.30 – 17.30 uur)
Vrijdag 7 april
nieuwsbrief uit school
Donderdag 13 april
Paasviering en lunch, om 13.30 uur vrij
Vrijdag 14 april
Goede vrijdag (iedereen vrij)
Maandag 17 april
Tweede Paasdag (iedereen vrij)
Let op! Vrijdag 5 mei zijn ook alle kinderen vrij!!!!!
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