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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Op je tenen
De verhalen komen uit Marcus 8 en 9
Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig zijn, iets willen zien, maar ook ergens je best
voor doen. In de verhalen van deze week praat Jezus met zijn leerlingen over wie hij is. Je moet
‘op je tenen staan’ om daar iets van te begrijpen. Op een hoge berg verandert Jezus van
gedaante en verschijnen Mozes en Elia. Terug beneden geneest Jezus een zieke jongen.
Ouderavond
Meestal hoeft u zich niet op te geven voor een ouderavond, maar deze keer wil de MR graag
weten op hoeveel mensen ze kunnen rekenen a.s. woensdagavond. Dus als u zich nog niet hebt
opgegeven voor deze belangrijke avond, doe het alsnog. margowuestenk@hotmail.com
Uitstapjes unit 2.
Het wordt een leuke week voor de kinderen van unit
2. Woensdag gaan ze helpen bij het overzetten van
padden, kikkers, salamanders e.d. en donderdag
volgen ze de workshop Band in de klas in het
Muzisch Centrum. Voor allebei de activiteiten is hup
van u nodig. Voor woensdag is dat gelukt! Heel fijn;
voor donderdag zijn er nog rijders nodig. Via Parro
kunt u zich daarvoor opgeven.
Verzoek
Zoals u allemaal weet gaat juf Roos trouwen in september. Zoals u ook allemaal wel weet regelt
juf Roos alles graag precies en keurig op tijd. Daarom is ze voor het feest op zoek naar glazen
potjes. Ik weet het niet precies, maar ik denk dat juf Roos de potjes nodig heeft voor licht op het
feest. Het lukt ons vast haar een heel lichte bruiloft te bezorgen.

Grote Rekendag
Zoals elk jaar doen we ook dit jaar weer mee aan de Grote Rekendag. Deze vindt plaats op
woensdag 30 maart. Op het algemene hulpformulier heeft al een aantal ouders aangegeven te
willen helpen, maar er kunnen er nog wel wat bij. U kunt u opgeven bij de leerkrachten.
Update
Afgelopen maandag en vrijdag moest ik me weer melden in het ziekenhuis. Het gips ging eraf en
de hechtingen eruit. Aangezien de wond nog niet helemaal dicht was, ging
er geen nieuw gips om. De wond kan dan beter genezen. Afgelopen vrijdag
zag de wond er al veel beter uit gelukkig, maar was nog niet dicht. Om het
genezingsproces te versnellen en het been stiller te houden is er nu een
afneembare gipsenspalk aangebracht, Zo kan de wond elke keer makkelijk
verzorgd worden, maar ligt de voet toch stil.
Het was erg leuk met de Open Dag op school te zijn en alle kinderen weer
even te spreken, Erg van genoten. Het meeste werk kan ik nog steeds thuis
doen, Zo nu en dan zal ik ook weer op school zijn.
Jarig
Vorige week maandag was juf Marielle jarig. Helaas kon ze dit niet op school vieren,
omdat ze toch nog geveld werd door corona. Nog van harte gefeliciteerd, Mariëlle.
A.s. maandag is meester Joris jarig. Hij wordt dan al 27 jaar. Donderdag viert Eva
haar 10e verjaardag. Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!

Agenda
Maandag 21 maart
Woensdag 23 maart
Donderdag 24 maart
Woensdag 30 maart

Meester Joris jarig
Weekopening, juf Roos
Paddentrek, vertrek half negen.
Ouderavond, 19.30 uur (inloop 19.15 uur)
Workshop ‘Band in de klas’, unit 2,
Vertrek 8.50u.
Grote Rekendag

Nog een fijne zondag verder, met hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst

