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Levensbeschouwing
Na de verhalen uit de bijbelboeken Ezra en Nehemia gaan we de komende week vertellen uit
Hooglied. Het thema is: Hoofd in de wolken!
De verhalen komen uit Hooglied 2: 8-9, 4: 1-9 en 5: 2-8
Koning Salomo schrijft een lied. Het gaat over twee geliefden. Of gaat het over God en de
mensen? Waarschijnlijk allebei. God houdt van de mensen en mensen kunnen verlangen naar
God – ook als hij niet zo dichtbij is als ze zouden willen.
Centrale Eindtoets
Hoe Covid-19 een planning totaal kan veranderen, blijkt uit de gebeurtenissen van afgelopen
week. Door besmetting en testen, kon de Centrale Eindtoets in groep 8 niet doorgaan. Omdat de
toets verplicht is, buigen de kinderen van groep 8 zich de komende week over de digitale
eindtoets. We wensen ze nogmaals heel veel succes. Hoewel een digitale toets niet de opzet was,
hebben we er alle vertrouwen in dat ook dit gaat lukken!! We gaan ervoor, meisjes en jongens!!
Koningsspelen en juf Roos
We kunnen terugkijken op een prachtige dag!! Wat hebben de kinderen en leerkrachten genoten
van de sportieve activiteiten onder geweldige weersomstandigheden. Helaas eindigde de
ochtend, vlak voor het eindsignaal, niet zo leuk voor juf Roos. Heerlijk meevoetballend met de
kinderen van haar groep, verdraaide ze weer haar knie. Wat een teleurstelling. Na, een eerder
ongeluk met de knie, was juf Roos ijverig bezig haar knie weer krachtig te maken. Een flinke
terugslag nu! We wensen juf Roos heel veel sterkte en beterschap!!
Zie voor foto’s van de Koningsspelen op Parro.
Hartelijk dank!
Tijdens de Koningsspelen werden alle kinderen van de Samenwoonschool voorzien van
appeltjes en een pakje drinken. Heel fijn dat de oudercommissie dit ondanks de beperkte
omstandigheden verzorgde. Ze hebben zelfs geregeld dat de appeltjes gratis werden
geleverd door Verhage Fruit uit Luttelgeest. Fantastisch!! Heel hartelijk bedankt daarvoor!!

Juf Willianne
Wat was het leuk dat juf Willianne vrijdagmiddag, na zo’n lange tijd, weer op school was. Het was
heel leuk Jens eindelijk te kunnen zien. Aan het eind van het bezoek boden we ons cadeau aan.
Willianne was er erg blij mee. Iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdrage. We konden er iets
heel moois van kopen!! Meer foto’s van het bezoek kunt u zien op Parro!!

Ouderbijdrage.
Onlangs ontving u een verzoek de ouderbijdrage over te maken. Misschien voor sommigen
van u niet herkenbaar, maar u kreeg een verzoek via de mail om de factuur, ondertekend
met De Regenboog, te voldoen. Inmiddels hebben gelukkig al veel ouders gereageerd. Het
zou fijn zijn als de komende week de resterende ouders het bedrag wil overmaken op de
rekening van de oudercommissie.
Vrije dagen
Morgen en dinsdag zijn, zoals u al hebt
kunnen lezen in de vorige Regendruppels, vrij.
Morgen is de Avesdag: een studie- en
ontmoetingsdag voor alle medewerkers van
Aves. Vorig jaar werd deze dag gecanceld,
maar dit jaar ontmoeten we elkaar online.
Dinsdag is het Koningsdag. Ook voor het
tweede jaar anders dan anders, maar we
wensen u samen met het gezin een fijne dag.
Meivakantie
Vrijdag, 14.15 u. begint de meivakantie. Twee hele weken zijn we dan vrij!
Jarig
Dinsdag, op Koningsdag, is Sebastian jarig. Van harte gefeliciteerd,
Sebastian.Een heel fijne dag gewenst!!

Agenda
maandag 26 april
dinsdag 27 april
1 t/m 16 mei
maandag 24 mei
woensdag 2 juni
woensdag 9 juni

Aves-dag team (kinderen vrij)
Koningsdag (kinderen vrij)
meivakantie
Pinksteren (kinderen vrij)
evaluatievergadering (kinderen vrij)
juffen- en meesterdag

Hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst

