Nieuwsbrief
maart 2018
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van maart 2018. We informeren u weer over een aantal onderwerpen en u treft
de planning voor de komende weken aan.
Kind op maandag
Week 10: 5 t/m 9 maart 2018
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:

Week 11: 12 t/m 16 maart 2018
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16

Week 12: 19 t/m 23 maart 2018
De rijke man, Marcus 10:17-27
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10

Week 13: 26 t/m 30 maart 2018
Jezus wordt gevangen genomen, Marcus 14:32-52
Jezus wordt verhoord, Marcus 14:53-15:15
Het Paasverhaal, Marcus 15:22 – 16:8

lied van de maand:
Onderbouw: Als je bidt, zal Hij je geven

lied van de maand:
Bovenbouw: Zoek eerst het koninkrijk van God

In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen, het feest van het leven. Iedereen mag mee naar dat feest:
jong en oud, rijk en arm, succesvol en minder succesvol. Jezus pakt mensen bij de hand. Het dochtertje van Jaïrus,
vijfduizend hongerige mensen, bange leerlingen in een storm op het meer, kleine kinderen, zieke mensen… alles
en iedereen mag aansluiten.

Weekopeningen Pasen

In week 11 wordt het verhaal verteld van de kinderen die bij Jezus komen. Zij mogen
vooraan staan: Voor God zijn zij belangrijk.

In week 12 ontmoet Jezus de blinde Bartimeüs, die hem te hulp
roept. Jezus maakt het weer licht in zijn wereld: Bartimeüs’ ogen
worden geopend.

In week 13 horen we hoe drie vrouwen naar het graf gaan. Ze willen Jezus zalven. Maar dan ontdekken ze dat de
steen weg is: Jezus leeft!

Schoonmaakavond 12 en 13 maart
We waren vergeten om het op de kalender te zetten, maar graag zouden wij met zoveel mogelijk ouders
ook dit jaar een extra poetsbeurt houden op school. Maandag 12 en dinsdag 13 maart hebben we
daarvoor uitgekozen. Als er van ieder gezin iemand op één van de avonden komt, dan wordt de school
vast weer even super schoon en fris. Wel graag even zelf een emmer en een doek meenemen. Mocht
het echt niet lukken deze avonden, dan graag even afmelden. Vaak is er dan in de onderbouw wel
poetswerk dat mee naar huis kan.
Inspectiebezoek 15 maart
Komende donderdag, 15 maart, komt de inspecteur. Het is zijn derde poging. Driemaal is immers
scheepsrecht. We gaan er van uit dat het deze keer wel doorgaat, ook omdat de inspectie iemand
achter de hand heeft, mocht er weer sprake zijn van ziekte….
We zullen u z.s.m. informeren over de uitkomsten van het onderzoek.
Week van de hoop 19-25 maart
In de Week van de Hoop gaan basisscholen heel concreet aan de slag om hoop zichtbaar te maken in de
omgeving van hun school. Dit doen ze door op de actiedag op 21 maart 2018 een activiteit te
ondernemen in een straal van 1 kilometer rondom de school. Een filmploeg trekt die dag door het land
en probeert zoveel mogelijk van deze activiteiten op te nemen. Al die kilometers hoop vormen samen
een enorme beweging van hoop in Nederland.
In de Week van de Hoop staat Team Hoop centraal, een groep superhelden die samen bijzondere
avonturen beleven. De leerlingen ontdekken dat ze allemaal superhelden in hun eigen omgeving kunnen
zijn.
Kerk School Gezin Dienst
Op zondag 25 maart is er een Kerk-School-Gezinsdienst (KSG). Deze dienst wordt gehouden in het
gebouw van de VGKN en begint om 9.30 uur. Het is een dienst waarin alle leerlingen actief betrokken
zijn. Uiteraard worden alle ouders van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. We hopen op een volle
kerk.
De laatste jaren zijn er geen KSG-diensten geweest, maar eerder waren die er wel en dit willen we met
elkaar graag in ere herstellen. We hopen op een mooie dienst.
De Prinsentuin in Leeuwarden
De Prinsentuin in Leeuwarden wordt in 2018 getransformeerd tot Talentuin, vol belevenissen voor
kinderen van 0 tot 12 jaar, hun oudere broers/zussen en hun (groot)ouders. Speelobjecten, interactieve
installaties, spannende routes: er is van alles te doen voor gezinnen en schoolklassen!
Eropuit met heit&mem
Op vijftien zaterdagen is er een speciaal programma voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hun
vaders (heiten) en moeders (memmen): eropuit met heit&mem. Maar neem vooral ook je opa’s en
oma’s, ooms en tantes, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en anderen mee, want de heit&mem-dagen
zijn superleuk voor de hele familie. Je kunt op deze dagen in de Talentuin schrijvers, muzikanten en
andere artiesten tegen het lijf lopen of meedoen aan taalworkshops en allerlei taalactiviteiten. Over het
exacte programma lees je hier later meer, maar zet de data alvast in je agenda!
31 maart, 28 april, 5 en 26 mei, 30 juni, 21 en 28 juli, 4 / 11 / 18 en 25 augustus, 1 en 29 september, 20
en 27 oktober 2018
www.lanfantaal.nl of www.lanfantaal.frl

Verjaardagen

maart
1 Brend van der Vliet 5-6
3 Lieke Bloemendal 3-4
12 Jenno Brink 7-8
19 juf Martine
26 Levi Bron 3-4
27 Tess de Vries 3-4
27 Iris de Wal 7-8

april
8 Esmee Hof 1-2
9 Daan Kloosterman 1-2
11 Nick Huisman 7-8
12 Lotte Woudwijk 3-4
19 Manoe van der Wier 5-6
21 Hylke Woudwijk 5-6
24 Sven Huisman 3-4
26 Sander Tijsma 7-8

Agenda
maart :
6: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek
7: luizencontrole
12: weekopening Pasen
12 en 13 : schoonmaakavonden
19 : weekopening Pasen
19 tot 25 : Week van de Hoop
20: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek
25: Kerk School Gezin Dienst
26: weekopening Pasen
29: afsluiting Pasen en paasknutselen
30: Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij
april :
2: Tweede paasdag, kinderen zijn vrij
3: boeken inleveren voor de schoolbibliotheek
4: schoolvoetbaltoernooi
9: finale schoolvoetbal
12: verkeersexamen groep 7-8
13 en 16 : studiedag team, kinderen zijn vrij
16: ouderavond Kanjertraining
17 en 18 : IEP-toets groep 8
20: koningsspelen
27 : Koningsdag, kinderen zijn vrij
30 april -> 11 mei : Meivakantie

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden
en/of de directie.
Hartelijke groet,
Team Rehoboth

