Nieuwsbrief
maart 2019
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van maart 2019. We geven u informatie over verschillende activiteiten en u treft
de planning voor de komende weken aan.
Kind op maandag
Week 10: 4 t/m 8 maart 2019
De goede herder, Johannes 10:1-15
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17

Week 11: 11 t/m 15 maart 2019
Tegenstanders van Jezus, Johannes 10:22-39
Het bericht over Lazarus, Johannes 11:1-16
De opwekking van Lazarus, Johannes 11:17-44

Week 12: 18 t/m 22 maart 2019
Het besluit om Jezus te doden, Johannes 11:45-57
De zalving in Betanië, Johannes 12:1-11
Intocht in Jeruzalem, Johannes 12:12-19

Week 13: 25 t/m 29 maart 2019
De graankorrel, Johannes 12:20-36
De voetwassing, Johannes 13:1-20
Judas vertrekt, Johannes 13:21-30

lied van de maand:
Onderbouw:
ELB: 447, Is je deur nog op slot

lied van de maand:
Bovenbouw:
NLB 146a: 1, Laat ons nu vrolijk zingen

De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we daarbij volgen is:
Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik je. Ik
help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn
hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de
problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand, laat
me niet alleen.
In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn hand’ op die beide manieren zou kunnen
zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs uit de dood
tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem naar het leven
staan, uiteindelijk wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel gebeden tot zijn
Vader: ‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’ Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. Jezus staat op uit
de dood.

Kerk – School – Gezin – dienst: 31 maart
Zondag 31 maart is de kerk-school-gezinsdienst. We verwachten alle kinderen met hun ouders en andere
belangstellenden in de vGKN Frieschepalen-Siegerswoude. De dienst begint om 9.30 uur. De kinderen zullen een
bijdrage leveren aan deze dienst. Ds. Bloemendal is die zondag de voorganger. Binnenkort hoort u meer over de
invulling van de dienst. Iedereen is van harte welkom!

Studiedag Team
Op 15 maart is er een studiedag voor het team. De leerlingen zijn vrij. Zoals al eerder aangegeven is deze
studiedag een week vervroegd.

Koningsspelen 2019 – HA-TWEE-GO
Vrijdag 12 april is het weer zover. DE KONINGSSPELEN!
De Koningsspelen 2019 staan in het teken van water drinken.
We dagen dit jaar alle kinderen uit om lekker water te drinken. Want water drinken is essentieel om goed te
functioneren en presteren, zeker als je veel beweegt. HA-TWEE-GO, houdt je sterk, slim en snel en maakt je tot de
beste versie van jezelf!
Wij vieren deze dag weer samen met de leerkrachten en kinderen van de Skâns. Het wordt vast een geweldige,
sportieve en feestelijke oranje dag! Ieder jaar worden er kinderen gekroond die het mooist zijn gekleed als koning
of koningin. Dus haal de oranje kleren maar weer van zolder en doe mee!
Anders dan bij andere scholen vieren wij niet een ontbijt. Dit ontbijt krijgen de kinderen na afloop van de
feestochtend. Bij mooi weer picknicken we dan buiten! Uw kind hoeft die dag dus geen eten mee te nemen en
thuis wel even goed te ontbijten. We maken er namelijk een sportieve dag van!
Om alle spelletjes en andere activiteiten deze ochtend goed te laten verlopen, zijn we ook nog op zoek naar een
aantal vrijwilligers. Wie wil ons komen helpen? Opgeven kan door het even aan de leerkracht te laten weten of
door de mailen naar school.

Fries museum Leeuwarden
In maart zijn er weer een aantal leuke activiteiten voor kinderen. Lekker creatief bezig zijn of toch liever kennis op
doen over de Gouden Eeuw. Speurtochten zijn gratis af te halen bij de balie van het museum. Wil je meer weten?
Kijk dan op de website van het Fries Museum.

Verjaardagen
Maart
1 Brend 5-6
3 Lieke 5-6
13 Ruan 5-6
19: juf Martine
26 Levi 5-6
27 Tess 3-4

April
8 Esmee 1-2
9 Daan 3-4
11 Nick 7-8
12 Lotte 3-4
19 Manoe 5-6
21 Hylke 5-6
24 Sven H 3-4
26 Sander 7-8

Agenda
maart
12: inleveren bibliotheek boeken
15: studiedag team,
kinderen zijn vrij
21: schoolarts groep 7
25: schoolarts groep 7
26: inleveren bibliotheek boeken
31: KSG-dienst

april
3: schoolvoetbal
10: finale schoolvoetbal
9: inleveren bibliotheek boeken
12 : Koningsspelen
16 + 17 : IEP toetsen groep 8
18 : paasactiviteit
19 april t/m 3 mei : Meivakantie
dinsdag 7 mei : luizencontrole !

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

