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dat het niet mag? In het tweede verhaal van deze
week zien we Noach die een ark bouwt. “Waarom doe
je dat?” vragen de mensen. Omdat Noach geluisterd
heeft naar God. God wil hem beschermen tegen het
onheil dat de wereld over zich afroept.
Week 20; De kleur is….. Na de watervloed wordt de
aarde weer droog. Noach en alle dieren mogen de ark
weer uit. Het lijkt wel alsof ze de aarde alsof ze de
aarde voor het eerst weer zien. Wij kijken deze week
met ze mee naar alle mooie kleuren van de aarde. Als
teken van zijn verbond met de mensen stelt God de
regenboog aan de hemel. Het is een veelkleurig
signaal: God houdt van de wereld in al zijn
verscheidenheid.
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Kind op maandag
Week 18: Het is goed. Deze week lezen we twee
scheppingsverhalen. God schept de aarde, alles wat er
groeit en bloeit, de sterren aan de hemel, het
gewemel en gekrioel van de dieren. Als sluitstuk
maakt hij de mens. Het is goed. Dat is het refrein van
het verhaal. We gaan met de kinderen op zoek naar
hoe we dat vandaag de dag terug zien. Op zoek naar
mooie, bijzondere dingen in de wereld en de mensen
om ons heen. Het is goed!
Week 19: Waarom doe je dat? Adam en Eva mogen
veel, maar niet alles. Toch doen ze net dat ene dat
niet mag. Waarom doen ze dat? Waarom doen
mensen altijd weer dingen waarvan ze eigenlijk weten

Week 21; Hoog, hoger……… Het gaat hoger en hoger
in de verhalen van deze week. Hoe hoog kunnen
mensen eigenlijk komen? In Babel proberen ze een
toren tot in de hemel te bouwen, maar dat wordt niks.
De toren komt niet af, de mensen begrijpen elkaar
niet meer en ze raken verdeeld. Mensen kunnen niet
op eigen kracht tot in de hemel reiken. Het tweede
verhaal van deze week is dat van de Hemelvaart van
Jezus. Die afstand tussen hemel en aarde, die voor
mensen niet te overbruggen is, is voor God te groot.
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Week 22; Ga maar staan Eerst zien we de leerlingen
in Jeruzalem, tijdens het Pinksterfeest. Nu Jezus niet
meer bij hen is, kunnen zij niet vrolijk zijn zoals de rest
van de stad. Totdat er een wind gaat waaien die alles
anders maakt. “Ga maar staan, lijkt die wind te
zeggen. Kom in beweging. Het tweede verhaal gaat
over de verlamde man net buiten de tempel. “Ga
maar staan”, zegt Petrus en de man komt in
beweging. Lopend, springend en God lovend gaat de
man de tempel binnen.

Afsluiting project slagwerk
Op dinsdag 11 april is het project van Slagwerk onder
leiding van Stefan Woudstra afgesloten. We hebben
een prachtig concert gehad in de sprotzaal. Veel
ouders waren aanwezig om mee te genieten van dit
concert.

Fam2fam
Op paasmaandag, 17 april is een cheque ter waarde
van € 4770,99
aangeboden aan de stichting
Fam2fam.

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

Een nieuwe collega op de Wrâldpoarte
Juf Gretha van der Veen wordt met ingang van het
nieuwe schooljaar een van de collega’s van de
Wrâldpoarte. Wij zijn er blij mee en wensen haar een
fijne tijd toe. Zij gaat werken in de bovenbouw.

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

Afsluiting van een hoofdstuk geschiedenis
Hoofdstuk 4 van geschiedenis staat in groep 8 in het
teken van WO II. Op 11 april is de heer Foppe Dupon
in de groep geweest en heeft over zijn
oorlogsverleden verteld. De kinderen hebben
ademloos zitten luisteren en waren zeer onder de
indruk.

Spreekuur GGD
Donderdag, 4 mei, is er in school spreekuur van de
GGD. Jeugdverpleegkundige Pietie Dijkstra zit om 8.30
uur klaar om uw vragen te beantwoorden.

Schoolreizen
De schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7 zijn gepland
op donderdag 4 mei.
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Groep 8 gaat op 2, 3 en 4 mei naar Ameland. De
kosten voor de ouders zijn 95 euro per kind.
Daarnaast wordt er 10 euro voor deze reis uit de
ouderbijdrage gehaald. Verdere informatie over
Ameland ontvangt u per mail.
Wanneer u het bedrag nog niet hebt overgemaakt wilt
u dit bedrag van de schoolreizen dan zo spoedig
mogelijk overmaken op NL23RABO 0320 9016 37
P.C.B.O. inzake de Wrâldpoarte onder vermelding van
de schoolreis en de van de naam van uw kind.

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. Ouders die de ouderbijdrage niet
betaald hebben betalen 10 euro.

Luizencontrole
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.

Stichting Voorkom
Op 16 en 23 mei komt de
stichting Voorkom in
groep 8 om voorlichting
te geven over roken,
alcohol en drugs.

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. Ouders die
de ouderbijdrage niet betaald hebben betalen 25
euro.

Schoolkorfbaltoernooi Twijzel
Op 17 mei vindt voor de groepen 5 t/m 8 het
schoolkorfbaltoernooi plaats. Nadere informatie
ontvangt u nog.

Meester- en juffendag

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.
Ouders die de ouderbijdrage niet betaald hebben
betalen 30 euro.

Op 24 mei hebben we een feestelijke meester- en
juffendag met een thema.
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Hemelvaartsdag
Op 25 mei is het Hemelvaartsdag, de kinderen zijn op
deze dag en ook vrijdag, 26 mei vrij.

Afscheid
Van Hessel en Berber Kooistra, Rein Nijp en Elsa en
Hugo Smith hebben we afscheid genomen. Wij
wensen hen veel plezier toe op hun volgende school.

Noteert u alvast
Toetsweken Cito groep 2 - 7

5 juni – Pinkstermaandag
12 juni - Spreekuur (graag hiervoor een afspraak
maken)
13 juni - Schoolfotograaf – groepsfoto’s
19 juni – MR en SR vergadering
20 juni - Schoonmaakavond
20 juni – Naschoolse activiteit Gideon
22, 26 en 27 juni – contactavond gr. 1 – 7

Van 29 mei t/m 2 juni zijn er Cito-toetsen in
de groepen 2 t/m 7.

Avondvierdaagse in Garyp
In de week van 29 mei t/m 2 juni is de
Avondvierdaagse in Garyp. Er zijn wandeltochten van
5 en 10 km. Houdt u de informatie van de
gymnastiekvereniging in de gaten.

Bijlagen

Aukje Rusticus in groep 1 t/m 5
Op 30 mei komt Aukje Rusticus van de bibliotheek uit
Burgum in de groepen 1 t/m 5.

Geslaagd voor het verkeersexamen

-

Op 6 april heeft het theoretisch examen
plaatsgevonden. Op 11 april was het praktisch
examen, hiervoor zijn we naar Burgum gegaan. Alle
kinderen zijn hier voor geslaagd! Van harte
gefeliciteerd allemaal!!

Bericht uit groep 8

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