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Levensbeschouwing 
Het thema voor de komende week is: Zie je al wat?  
De verhalen komen uit Marcus 7 en 8 
Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een wereld voor hem open. 
Later geeft Jezus een grote menigte mensen te eten met zeven broden en wat vissen. Het is al 
de tweede keer dat Jezus zoiets doet; gaan de mensen nu begrijpen wie hij is? In het derde 
verhaal wordt een blinde man genezen. Hij ziet eerst mensen alsof het bomen zijn, maar later 
ziet hij steeds meer. 

 

Gym 
I.v.m. de verkiezingen is er dinsdag geen gym in de sporthal. We gaan lekker buiten gymmen. 

 

Open Dag 
A.s. woensdag is het Open Dag. Andere jaren mocht u als ouders ook een kijkje komen nemen, 
maar we hebben er dit keer voor gekozen een andere dag speciaal daarvoor te organiseren. 
Nieuwe ouders zijn natuurlijk van harte welkom! Kent u ouders die hiervoor in aanmerking 
komen, nodig ze van harte uit. De Open Dag is van 9.00 -11.30 uur. De versiercommissie zal 
zorgen voor een mooi aangeklede school. Alvast bedankt!!  

  

Uitstapjes unit 2 
Op woensdag 23 maart gaat unit 2 helpen bij de paddentrek. Het is fantastisch dat zich al 
genoeg ouders hebben opgegeven mee te gaan. 
Donderdag 24 maart gaan de kinderen van unit 2 naar het Cultuurbedrijf voor de workshop: 
Band in de klas. Hiervoor zijn nog wel rijders nodig!! Via Parro kunt u zich opgeven. 

 

Bijlagen 
In de extra bijlagen vindt u een brief van de MR met een uitnodiging voor de al aangekondigde 
ouderavond.  
Daarnaast een flyer van SVA met een uitnodiging voor een bingo 

 
 



 

Alvast noteren 
De jaarlijkse reguliere ouderavond kan na een paar jaar gelukkig weer plaatsvinden. Noteert u 
daarvoor vast woensdag 6 april in de agenda. Extra informatie volgt nog/ 

 

Jarig 
Ook deze week is er geen verjaardag te vieren. 

 

Up-date 
Allereerst hartelijk bedankt voor uw kaartjes, gezellige appjes en mailtjes. Ik houd me 
momenteel maar goed aan de adviezen van de chirurg: bed, rolstoel en been omhoog. Gelukkig 
kan ik vanuit de rolstoel een aantal dingen regelen voor school. Dat is fijn. Bovendien zorgt het 
team er ook voor dat ik rustig thuis kan blijven. Geweldig!! Maandag gaan de hechtingen uit de 
voet en komt het derde gips erom. Ben benieuwd hoe dat gaat voelen. Als alles goed gaat, kom 
ik woensdag op school. 

 

Agenda  

Maandag 14 maart Weekopening, meester Joris  

Dinsdag 15 maart Juf Frouk aanwezig 
Formatiegesprek schooljaar 2022-2023 

Woensdag 16 maart 
 

Open Dag!!!!! 

 
Hartelijke groet, Betty Lok-Zelhorst 


