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NIEUWSBRIEF voor week 16, 17 en 18

13 april, nummer 15

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

Goede Vrijdag(vrij)
Pasen(vrij)
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
(mei)vakantie
Schoolreis groep 1 en 2

Kind op Maandag
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, zó concreet is hij
onder hen aanwezig. Daarmee gaat het verhaal van Jezus weer verder.
Week 18 01/05 - 05/05
Het is goed! Genesis 1:1-2:3 en 2:8-25
Deze week lezen we twee scheppingsverhalen. God schept de aarde, alles wat er groeit
en bloeit, de sterren aan de hemel, het gewemel en gekrioel van de dieren. En als
sluitstuk maakt hij de mens.
Het is goed. Dat is het refrein van het verhaal. We gaan met de kinderen op zoek naar
hoe we dat vandaag de dag terugzien. Op zoek naar mooie, bijzondere dingen in de
wereld en de mensen om ons heen. Het is goed!
Verjaardagkalender
16 apr.
Dian gr. 6
29 apr.
Jurgen gr. 8
17 apr.
Isa gr. 6
29 apr.
Lotte gr. 7
17 apr.
Menno gr. 5
29 apr.
Esmee gr. 1
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag.
Regel van de week
Week 16: Ruim je eigen rommel op want een nette school is top.
Week 18: Wandelen in de gang dat weten wij allang.
Datum verschijning volgende nieuwsbrief:4 mei.
Mede namens het team, goede paasdagen.
Met vriendelijke groet,
Anne Tol

