april 2017
wordt Jezus gekruisigd. Maar toch kan dit het einde
niet zijn. Voor geen goud laat God het verhaal van zijn
Zoon eindigen in de nacht. Er komt een nieuwe dag;
het wordt Pasen.
Paasviering: Een rijke toekomst ‘Sta op!’ zei Jezus ooit
tegen de dochter van Jaïrus. En ze stond op. Na het
donker van Goede Vrijdag gebeurt in de vroege
Paasmorgen hetzelfde. In de nacht, als de mensen het
nog niet kunnen zien, zegt God tegen zijn Zoon: ‘Sta
op!’ De volgende morgen is het graf leeg. Een rijke
toekomst is begonnen!!
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Kind op maandag
Week 14: Waar word je rijk van?
Een tollenaar kan veel geld verdienen door de mensen
extra te laten betalen. Toch voelt de tollenaar uit het
verhaal van deze week zich arm (Luc 18:9-14). Hij
vraagt God om genadig voor hem te zijn. Naast hem
staat een Farizeeër die zich rijk rekent bij God. God
ziet de beide mannen anders dan ze zichzelf zien. Met
Palmpasen horen we hoe Jezus Jeruzalem binnenrijdt
(Luc 19:28-44). Hij is een koning, maar is hij ook ‘de
koning te rijk’? Hij rijdt heel gewoon op een ezel. In de
tempel ziet hij mensen die geld verdienen (Luc 19:4548). Maar de tempel moet een huis van gebed zijn,
daar word je veel rijker van.
Week 15: Voor geen goud!
Voor geen goud laat je je vrienden in de steek. Toch
besluit Judas om Jezus te verraden. Hij krijgt er geld
voor van de hogepriesters en tempelwachters (Luc
22:1-23). In de tuin van de hogepriester zegt Petrus
dat hij Jezus niet kent (Luc 22:47-62). Uiteindelijk

We wensen u goede paasdagen toe.

Pasen
In de week voor Pasen, vanaf 10 april halen de
kinderen van groep 8 de spaardoosjes voor Famtofam
weer op. We zijn heel benieuwd naar de opbrengst
van het bedrag. Op Goede Vrijdag, 14 april, zijn de
kinderen vrij, net als op Paasmaandag, 17 april. Op 13
april vieren we met de kinderen van alle groepen het
paasfeest in de Petrustsjerke. Samen met ds. Kroon
zijn we druk bezig met de voorbereiding.

KiVa
We zitten midden in thema 7. Het
gaat over “De sfeer in de groep”.
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Wat hebben we nodig voor een goede sfeer in de
groep?

Activiteiten in groep 8
In de maand april vinden er in groep 8 diverse
activiteiten plaats.
Het verkeersexamen, op 6 april het theoretisch
verkeersexamen en op 11 april het praktisch
verkeersexamen in Burgum. Dit examen start om 8.45
uur. Om 8.30 uur moeten we aanwezig zijn. Welke
drie ouders kunnen meefietsen naar Burgum? We
vertrekken om 8.00 uur vanaf de Master Lubwei.
Graag opgeven via de mail van school.
Op 16 april is de afsluiting van het 40 dagen project in
de Andreastsjerke. De kinderen van groep 8 maken
het gespaarde bedrag in de dienst bekend. Zij zullen
o.a. een lied meezingen met de band All4One. We
verwachten dat de kinderen tijdens deze dienst
aanwezig zullen zijn. Wanneer uw kind niet aanwezig
kan zijn wilt u dit dan doorgeven aan school?
Van 18 – 20 april is de Cito-eindtoets. De kinderen
komen i.v.m. de toets op de dinsdag en de
donderdagmorgen ongeveer een kwartier later uit
school.
In groep 8 is voor alle kinderen in de groep WIBOtraining opgestart. (Weerbaar in het basisonderwijs.)
De ouders van groep 8 hebben hier een brief over
ontvangen.

Spreekuur GGD
Komende donderdag, 6 april, is er in school spreekuur
van de GGD. Jeugdverpleegkundige Pietie Dijkstra zit
om 8.30 uur klaar om uw vragen te beantwoorden.

Slagwerk
Dinsdag 21 maart is Stefan Woudstra begonnen met
de eerste van vier lessen slagwerk. Alle kinderen
hebben hier van genoten. Op 11 april zal de laatste les
zijn. U gaat wordt van harte uitgenodigd om het
concertje van alle groepen bij te wonen.
Vanaf 14.45 uur bent u welkom op school.

Luizencontrole
Groep 1 en 2 vrij
De volgende controle zal zijn op 3 mei, de woensdag
na de meivakantie. Momenteel is de school bijna
luisvrij en dit willen we graag zo houden! Blijft u de
haren van uw kinderen regelmatig controleren en
kammen?
Wanneer u bij uw kind neten of luizen ontdekt, meldt
u dit dan altijd bij de school.

Op maandagmiddag 1 mei zijn de kinderen van de
groepen 1 en 2 vrij, i.v.m. de Koningsspelen op vrijdag
21 april.

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april vinden de Koningsspelen plaats.
’s Morgens starten we de dag in alle groepen met een
Koninklijk ontbijt. Dan kijken we naar de aftrap die
door de koning gegeven zal worden. Voor de groepen
1 t/m 4 volgen dan spelletjes op het schoolplein. Op
het sportveld vindt een sportieve dag voor de groepen
5 t/m 8 plaats. Tussen de middag eten alle kinderen
met hun leerkracht op school. Hiervoor nemen ze zelf
een lunchpakket mee. De schooldag eindigt om 14.00
uur. Daarna sluiten we de dag met een
slagbalwedstrijd op het sportveld, tussen de kinderen
van groep 8 en de leerkrachten én de ouders van
groep 8. Ouders die met ons mee willen doen aan de
slagbalwedstrijd mogen dat via de kinderen aan ons
doorgeven.

Ledenvergadering/ouderavond
Op woensdagavond 19 april vindt de jaarlijkse
ledenvergadering /ouderavond plaats om 19.45 uur in
het speellokaal van de school. Vanaf 19.30 uur staat
koffie of thee voor u klaar. Het thema na de pauze zal
zijn: “Ouderbetrokkenheid 3.0”, onder leiding van
Adelien Buruma en Lisette van Heusden. Bij dit
onderdeel vragen we uw mening over tal van schoolse
zaken op.
Van te voren ontvangt u via de mail de agenda en de
jaarverslagen.
Houdt u deze avond vrij in uw agenda? We rekenen
op een grote opkomst!
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Ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan
betalen voor het schoolreisje naar:
Sanjesfertier 10 euro,
Duinen Zathe 25 euro,
Hellendoorn 30 euro en
Ameland 90 euro.

Andere Tijden
In de bijlage vindt u informatie over het 5 gelijke
dagen model dat gaat starten in het schooljaar 2017 –
2018. Tevens ontvangt u deze informatie nog op een
folder. Op de website, onder het kopje ‘Andere Tijden’
komt binnenkort een urentabel met uitleg te staan.

Voor de organisatie van deze dag hebben we hulp van
ouders (40) nodig. Hiervoor is een aparte oproep
gedaan.

Noteert u alvast

Schoolreizen

1 mei - Spreekuur (graag hiervoor een afspraak
maken)
3 mei – luizencontrole
5 mei - vrij
17 mei – schoolkorfbaltoernooi
24 mei – meester- en juffendag
25 mei – Hemelvaartsdag vrij
26 mei - vrij

De schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7 zijn gepland
op donderdag 4 mei.
De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan van 8.45 –
13.30 uur naar Sanjesfertier. Ouders die kunnen
rijden, kunnen zich opgeven bij juf Annie en juf Gerda.
Dit schoolreisje wordt volledig betaald uit de
ouderbijdrage.

Bijlagen

De kinderen van groep 3 en 4 gaan naar Duinen Zathe
in Appelscha. Zij gaan met de bus, vertrekken om 8.45
uur en hopen om 14.30 uur weer bij school aan te
komen. De kosten voor de ouders zijn 15 euro, 10
euro wordt betaald uit de ouderbijdrage.

-

Informatiebrochure 5 gelijke dagen model
Afrikadienst
Stichting Leergeld
Bericht uit groep 7

De kinderen van groep 5, 6 en 7 gaan naar
Hellendoorn. De bus vertrekt om 8.30 uur. Om 17.30
uur hopen ze allemaal weer bij school te zijn. De
kosten voor de ouders voor dit reisje zijn 20 euro per
kind, 10 euro wordt betaald uit de ouderbijdrage.
Groep 8 gaat op 2, 3 en 4 mei naar Ameland. De
kosten voor de ouders zijn 80 euro per kind.
Daarnaast wordt er 10 euro voor deze reis uit de
ouderbijdrage gehaald. Verdere informatie over
Ameland ontvangt u per mail.

Met een vriendelijke groet, namens het team,
Linda Verhaag en Anja Algra

Wilt u het bedrag van de schoolreizen overmaken op
NL23RABO 0320 9016 37 P.C.B.O. inzake de
Wrâldpoarte onder vermelding van schoolreis en de
van de naam van uw kind.
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