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Agenda
dinsdag
woensdag
donderdag
woensdag
woensdag

3 april
4 april
5 april
11 april
18 april

juf Frouk op school
Informatiemiddag SCPO voor alle medewerkers, team
POVO vergadering, juf Lok, 8.30 -10.00u.
theoretisch verkeersexamen, gr. 8
voetbaltoernooi, 7-tallen jongens en meisjes
voetbaltoernooi, 11-tallen jongens

Godsdienst
Als ik de baas zou zijn… Hoe zou de wereld er dan uit zien?
Dat is één van de vragen waar de kinderen over nadenken aan de hand van de bijbelverhalen
van deze periode. We lezen de verhalen van de profeet Samuel en de koningen David en
Saul. Het zijn spannende en meeslepende verhalen, waarin de vraag wordt gesteld wie het
eigenlijk voor het zeggen heeft in een land. Onder de verhalen ligt de vraag: Hoe zou het zijn
als God het voor het zeggen heeft? Stel je voor dat God in onze wereld de dienst uitmaakt; in
wat voor wereld leven we dan?
In de bijbel is een koning nooit zomaar een koning. Een goede koning is iemand die voor de
mensen zorgt zoals God dat ook zou doen. Daarmee vertegenwoordigt de goede koning iets
van God zelf in de wereld. Maar waar vind je zo’n koning? Daar blijven de
oudtestamentische verhalen steeds weer naar op zoek. Ook koningen als Saul, David en
Salomo zijn niet volmaakt; blijkbaar is het nog niet zo eenvoudig om ‘te doen wat God ook
zou doen’. De verhalen zetten ons aan het denken over wat eerlijk is en goed, en hoe we zelf
iets kunnen laten zien van goede zorg voor elkaar.
Het thema voor de komende week is: Ik luister
De verhalen komen uit: 1 Samuel 1 en 1 Samuel 2: 1-26
God luistert naar mensen, zelfs als ze heel zachtjes bidden. Dat ontdekt Hanna die in de
tempel haar verdriet voor de Heer neerlegt. Dat het voor mensen soms moeilijk is om te
luisteren, blijkt uit het verhaal over de zonen van Eli. Hun vader is priester, maar zij doen
verkeerde dingen.

Geboren
Ian heeft een broertje. Vorige week werd Finn geboren. We feliciteren de familie Spaak van
harte met de geboorte van Finn. Elke keer weer een geweldig wonder. We wensen het gezin
Spaak veel liefde, geluk en een goede toekomst met elkaar. Geniet samen van dit nieuwe
wonder van leven.
Paasviering en paaslunch
We kunnen terugkijken op een mooie Paasviering en een heel gezellige Paaslunch. Het is
heel mooi te ontdekken dat ook de kinderen zich verheugen op deze dag in het jaar. Door de
vraag: ‘Er komt toch ook een nieuwe kaars?’, ben ik blij verrast. Wat goed te merken dat de
kinderen beseffen dat we met het aansteken van de kaars symboliseren dat God met zijn
licht bij ons is. Anderen verheugen zich op het gezellig samenzijn van alle kinderen, van jong
tot oud, tijdens de Paaslunch.
We bedanken de activiteitencommissie voor het vele werk dat zo´n Paaslunch toch elke keer
weer met zich mee brengt. Het zag er allemaal fantastisch uit. Heel hartelijk bedankt.
Boomfeestdag
We hebben als Regenboog weer een handje geholpen een deel van het Voorsterbos her te
beplanten tijdens de Boomfeestdag. Fijn dat er ook hiervoor ouders beschikbaar waren, de
kinderen te begeleiden. Bedankt!!
Saneren bibliotheek!
Vorige week deden we een oproep voor het uitzoeken van een groot aantal boeken in de
bibliotheek. Gelukkig waren een paar ouders die deze enorme klus op zich hebben genomen.
Heel hartelijk dank daarvoor!!!
Theoretisch verkeersexamen
A.s. donderdag gaat groep 8 op voor het theoretisch verkeersexamen. De afgelopen weken
hebben ze hiervoor nog eens extra geoefend. We wensen Rabeea, Joshua, Linda, Niek en
Max heel veel succes!! Het praktisch gedeelte volgt op 15 mei.
Schoolvoetbal
Op 11 en 18 april is weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Op 11 april spelen de
zeventallen jongens en meisjes. Op 18 april zullen de elftallen de wedstrijden spelen. Voor
het zevental jongens en het elftal zijn we nog op zoek naar iemand die een keer zou willen
trainen en een leider/coach. Daarnaast zoeken we voor het elftal nog een vlagger. De teams
zijn evenals vorig jaar gemengde teams van De Regenboog en Fondali. U kunt zich opgeven
via willianne.bosma@scpo-nop.nl. Alvast bedankt!
Jarigen
In de vorige Regendruppel zijn we vergeten de jarigen te vermelden en dat waren er ook nog
best wel veel. Dus bij deze alsnog hun namen, want een verjaardag is elk jaar weer een
mijlpaal in je persoonlijke geschiedenis.
Eva is 24 maart 6 jaar geworden. Ruben v. O. werd 28 maart 11 jaar en Anna A. een dag later
10 jaar. Dit weekend vierde Jeremiah vrijdag zijn verjaardag en David is vandaag 11 jaar
geworden. Allemaal hartelijk gefeliciteerd en heel veel plezier en geluk gewenst in je nieuwe
levensjaar.
Tot slot
Ik hoop dat iedereen een goed paasweekend heeft gehad. Morgen beginnen we weer aan
een nieuwe werkweek. Een goede week gewenst!!
Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst

