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NIEUWSBRIEF voor week 10 en 11

2 maart, nummer 12

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
6 maart
7 maart
9 maart
13 maart
14 maart

Maandopening groep 1
LOT-controle
Leerlingenraad
Vergadering regiegroep 16.00 uur
Vergadering Schoolcommissie

Kind op Maandag
Week 10 06/03 - 10/03
Is dat nou veel? Lucas 8: 40-56, 9:10-27.
Jezus vertelt het verhaal over de vijf broden en twee vissen. Soms lijkt iets weinig maar is het toch
veel! Jezus vertelt ook wat het betekent als je hem volgt. Je kan de hele wereld winnen, maar als je
jezelf verliest heb je er niets aan. Jezus opent een vergezicht op het koninkrijk van God. Dat is veel
meer dan je kunt voorstellen!
Het verhaal over het dochtertje van Jaïrus wijst vooruit naar Pasen.
Week 11 13/03 - 17/03
Jij bent veel waard! Lucas 9:28-36, 10:25-42
Als Jezus op een hoge berg is, verandert hij en begint te stralen. Er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit
is mijn geliefde Zoon, die ik heb uitgekozen.’ ‘Jij bent veel waard’, zegt God tegen Jezus. Maar niet
alleen Jezus is veel waard, alle mensen zijn waardevol en kostbaar. Dat blijkt uit het verhaal van de
barmhartige Samaritaan en de woorden die Jezus tegen Maria en Martha spreekt.
Verjaardagkalender
4 mrt
Amy gr.6
6 mrt
Sofie gr.1
4 mrt
Sophia gr.2
7 mrt
Sander gr.5
5 mrt
Hannah gr.3
9 mrt
Yorick gr.2
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

9 mrt
9 mrt
12 mrt

Jan gr.1
Sem gr.7
Lisa gr.1

Controle hoofdluis
Dinsdag 7 maart controleert het LOT-team op hoofdluis. Zorgt u ervoor dat uw kind deze ochtend geen
gel in het haar heeft?
Te vroeg op school
Het komt regelmatig voor dat kinderen die tussen de middag naar huis gaan, veel te vroeg op het plein
zijn. De afspraak is dat deze kinderen niet voor 12.45 uur op het plein worden verwacht. Dit geldt
eveneens voor de ochtend. Vanaf kwart over 8 is er toezicht op het plein.
Regel van de week
Week 10: Wij laten merken hoe rustig wij kunnen samenwerken.
Week 11: Wanneer we samen spelen, zullen we samen delen.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 16 maart 2017.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Anne Tol

