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NIEUWSBRIEF voor week 14 en 15

30 maart, nummer 14

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Agenda
12 april
13 april
14 april
16 en 17 april
18, 19, 20 april
21 april
24 t/m 28 april

Schoolvoetbaltoernooi
Paasviering
Goede Vrijdag(vrij)
Pasen(vrij)
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
(mei)vakantie

Kind op Maandag
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.
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 in die nacht. Want na Goede Vrijdag wordt het Pasen!
Verjaardagkalender
1 apr.
Ruben B. gr.6 5 apr.
Jesse gr.6
2 apr.
Rhesa gr.5
6 apr.
Eline gr.4
2 apr.
Appie gr.2
10 apr.
Jente gr.5
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

11 apr.
12 apr.

Isabel gr.1
Mathijs gr.6

Klusochtend
De klusochtend van afgelopen zaterdag was een succes in alle opzichten. Onder prima
weersomstandigheden zijn de meeste klussen geklaard. Alle “klussers” worden hartelijk
bedankt voor hun medewerking.
Koekactie
De koekactie heeft maar liefst het mooie bedrag opgebracht van €1194,62. Iedereen die
op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan deze actie wordt heel hartelijk bedankt.
Het bedrag zal geïnvesteerd worden in het nieuwe speelhuis op het plein van de
onderbouw.

Paasviering
Donderdag 13 april om 11.00 uur vindt de paasviering in de gemeenschapsruimte plaats.
De kinderen van groep 1 gaan om 11.45 uur naar huis. In groep 2 tot en met 8 wordt
een paasmaaltijd gehouden. Het is de bedoeling dat de kinderen van deze groepen hun
eigen eten meenemen voor tussen de middag. Voor drinken wordt gezorgd. Om 14.00
uur zijn alle kinderen vrij.
Regel van de week
Week 14: Wees zuinig op het materiaal want het is van ons allemaal.
Week 15: Iedereen voelt zich op z’n best als er niemand wordt gepest.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief: 13 april 2017.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Anne Tol

