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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: De hoofdprijs!!
De verhalen komen uit Marcus 10
Jezus laat de kinderen bij zich komen; voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Als een rijke man
komt vragen hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven, vertelt Jezus hem dat hij al zijn rijkdom
weg kan doen. Dan krijgt hij echt de hoofdprijs! Onderweg naar Jeruzalem vragen twee leerlingen of
ze later een ereplaats naast Jezus zullen krijgen. Jezus vertelt dat je in Gods ogen belangrijk bent als
je anderen dient.
Lessen buiten de schooldeur
Unit 2 heeft een boeiende week achter de rug met interessante lessen. Tijdens het helpen bij het
overzetten van padden e.d. werd er veel geleerd over deze diertjes. Donderdag mochten de
kinderen (en ouders) tijdens een workshop in het Cultuur Bedrijf zelf muziek maken op allerlei
instrumenten. Geweldig! Wat is het toch fijn dat zulke activiteiten weer mogelijk zijn en dat er ook
weer genoeg ouders bereid waren ons te begeleiden. Bedankt.

Ouderavond

Fijn dat er zoveel ouders afgelopen woensdag in een open sfeer hun geluid lieten horen. We kunnen
terugkijken op een goede avond.
Grote Rekendag
A.s. woensdag doen we als school mee aan de Grote
Rekendag. Dit jaar is het thema: bouwavonturen. De
kinderen gaan op avontuur en gaan bouwen en nadenken
over bouwen. Denkkracht combineren met wat je met je
handen kunt. De kinderen kunnen zich dan inleven wat het
is om architect te zijn, of constructeur. Of gewoon bouwer.
Tekenen, inschatten, rubriceren, plannen, er komen veel
'reken-activiteiten' kijken bij het bouwen.
De kinderen van groep 1 en 2 gaan bouwen aan een
dierentuin. Ze mogen daarvoor dierentuindieren
meenemen. Het mogen ook knuffels zijn.
Puberles
A.s. vrijdag komt onze jeugdverpleegkundige Ellen ter Meer een zg. puberles geven aan de kinderen
van groep 7 en 8. Ze komt vertellen wat er allemaal gebeurt als je in de puberteit komt.
Ouderavond 2
De reguliere ouderavond wordt, zoals u al weet, gehouden op woensdag 6 april. Naast het algemeen
en financieel gedeelte is er ook een gastspreekster uitgenodigd. Mevrouw Christianne Kaptein zal
ons iets vertellen over kinderen en sociale media
Het is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven, onze kinderen groeien op met social media en
weten op online gebied veel. De opkomst van social media kent veel positieven kanten, maar helaas
zit er ook een keerzijde aan. Soms leidt dit bij kinderen en jongeren tot problemen. Daarbij valt te
denken aan slaapproblemen, slechte concentratie, korte focus, cyber pesten, sexting, gameverslaving
etc. Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek. Hoe kijken we als ouders en leerkrachten zelf
tegen sociale media aan. Welke regels en grenzen moeten we stellen en hoe? Wat zeggen jongeren
zelf? En op welke wijze blijf je in contact met je kinderen.
Een interessant onderwerp! Niet alleen voor midden- en bovenbouwouders! We hopen veel ouders
te kunnen begroeten, ondanks dat we net een ouderavond achter de rug hebben.
Lief en leed
Arno From is met zijn motor ongelukkig ten val gekomen, met als gevolg verscheidene vervelende
botbreuken. Wat een schrik!!! We wensen hem en natuurlijk ook het gezin From sterkte en goede
moed. Van harte beterschap.
Jarig
A.s. woensdag is Jeremiah jarig en zaterdag wordt Mirre 5 jaar.
van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!

Allebei,

Update
Afgelopen vrijdag ben ik weer naar het ziekenhuid geweest. Wond is helaas nog steeds open. Allerlei
onderzoeken gehad om te kijken wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn met als conclusie dat de
artsen het niet zeker weten. Morgen, maandag, wordt bekeken of er nog een operatie moet volgen
Agenda
Maandag 28 maart
Woensdag 30 maart
Vrijdag 1 april

Weekopening, juf Roos
Grote Rekendag
Puberles, groepen 7 en 8

Met hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst

