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NIEUWSBRIEF voor week 12 en 13

16 maart, nummer 13

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
25 maart
12 april
13 april
14 april
16 en 17 april

Klusochtend
Schoolvoetbaltoernooi
Paasviering
Goede Vrijdag(vrij)
Pasen(vrij)

Kind op Maandag
Week 12 20/03 - 24/03
Wat een rijkdom! Lucas 11:1-3, 12:22-34, 14:15-24
Jezus leert de leerlingen bidden. Je mag aan God vragen wat je nodig hebt, hij zal het geven. Denk
aan de vogels in de lucht en de bloemen in het veld. Zij maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen.
Jezus vertelt ook een verhaal. Over een man die een rijke maaltijd aanricht. Maar de genodigden zijn
te druk om te komen. Daarom mogen de zwervers en bedelaars aanschuiven. Wat een rijkdom!
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?
Verjaardagkalender
17 mrt
Jacolien gr.2
20 mrt
Juf Gerda
26 mrt
Isabel gr. 3
27 mrt
Daniël gr. 5
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.
Klusochtend
Op zaterdagochtend 25 maart van 8.30 uur tot 12.00 uur houden wij in en bij school een klusochtend.
Middels de intekenlijst van oktober vorig jaar hebben zich hier al een aantal ouders voor aangemeld.
Deze zijn inmiddels persoonlijk via de mail benaderd. Hoe meer mensen meehelpen hoe sneller de
klussen geklaard zijn. De klussen zijn heel divers: repareren van vensterbanken, hang en sluitwerk,
snoeien, vegen enz. Graag zelf (tuin) gereedschap meenemen. Voor meer informatie kunt u altijd
contact opnemen met ondergetekende. Om enig zicht te hebben op het aantal deelnemers kunt u zich
het beste aanmelden via het e-mailadres van school: cbsgroenvanprinsterer@vcomog.nl. Uit eigen
ervaring weet ik dat werk en plezier op deze ochtend hand in hand gaan.
Afscheid Juf Agaath
Zoals u al eerder in de mail hebt kunnen lezen is er maandag 20 maart tussen 11.30 uur en 12.00 uur
in de gemeenschapsruimte voor de ouders en kinderen de mogelijkheid om juf Agaath, die hier
ongeveer 15 jaar lang met veel plezier heeft gewerkt, nog een keer te spreken en de hand te
schudden. U bent van harte welkom bij deze gelegenheid.
Te vroeg op school(herhaalde oproep)
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 en vanaf 12.45 uur is er toezicht op het plein.

Juf Gerda Jarig
Maandag 20 maart is juf Gerda jarig. Alle kinderen uit groep 2 mogen verkleed op school komen en
hebben dan groot feest.
Koekactie
Vandaag en morgen kunnen de koeken worden opgehaald in school.
Het is verstandig om uw kind een grote tas, doos of krat mee te geven naar school.
Het geld mag volgende week ingeleverd worden in een gesloten envelop voorzien van de naam van het
kind, de groep en het opgehaalde bedrag.
Uiterlijk volgende week vrijdag 24 maart moeten de enveloppen ingeleverd zijn op school.
Veel succes met het bezorgen van de koeken!
Iedereen die meegeholpen heeft aan deze actie wordt hartelijk bedankt.
In de volgende nieuwsbrief wordt vermeldt wat de actie daadwerkelijk heeft opgebracht.
Regel van de week
Week 12: Er is maar één die praat zodat het luisteren beter gaat.
Week 13: Als iemand zegt ‘stop’ dan houd je ook echt op.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 30 maart 2017.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Anne Tol

