Nieuwsbrief
april 2019
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van april 2019. We geven u informatie over verschillende activiteiten en u treft de
planning voor de komende weken aan.
Kind op maandag
Week 14: 1 t/m 5 april 2019
Petrus zal Jezus in de steek laten, Johannes 13:36-38
Jezus wordt gevangen genomen, Johannes 18:1-11
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Johannes 18:12-27

Week 15: 8 t/m 12 april 2019
Jezus bij Pilatus, Johannes 18:28-40
Pilatus besluit dat Jezus gekruisigd moet worden,
Johannes 19:1-16
Jezus sterft, Johannes 19:16-37

Week 16: 15 t/m 19 april 2019
Jezus wordt begraven, Johannes 19:38-42
Het graf is leeg, Johannes 20:1-18
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes 20:19-23

Extra lied van de maand voor alle kinderen :
NLB 708:1, Wilhelmus

lied van de maand:
Onderbouw:
ELB: 427: 1, De Heer is waarlijk opgestaan

lied van de maand:
Bovenbouw:
NLB 634: 1, U zij de glorie

Pak mijn hand….
In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn hand’ op twee 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.
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
Je bent niet alleen was het thema van de KSG. En we waren niet alleen, wat fijn dat er zoveel mensen waren om
deze dienst met ons en met de jarige dominee te vieren. We hebben mogen genieten. Heel hartelijk bedankt
voor ieders aanwezigheid!

Luizencontrole
Dinsdag 7 mei is de laatste (daar gaan we van uit) luizencontrole van dit schooljaar. Langs deze weg even een
bedankje voor iedereen die het afgelopen jaar heeft geholpen of gaat helpen op 7 mei. Vele handen maken licht
werk en dan is het altijd zomaar klaar.

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 te mailen naar school.

Moestuinieren
Vanuit de gemeente Opsterland is in het kader van gezonde voeding, een project “moestuinieren” opgezet. In
samenwerking met “De Skâns” en de “Krobbedobbe”, gaan we meedoen met dit project. Het is de bedoeling dat
de leerlingen in een aantal houten bakken, moestuintjes aanleggen en onderhouden. Met het aanleggen van de
tuintjes starten we in de week na de meivakantie. De bakken zijn als bouwpakketten aangeleverd, zijn er een
aantal ouders die deze bakken in elkaar willen zetten? U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Grietje.
jufgrietje@pcborehoboth.nl
Bij voorbaat dank!

Fries museum Leeuwarden
In april is er weer een aantal leuke activiteiten voor kinderen. Lekker creatief bezig zijn of toch liever kennis op
doen over de Gouden Eeuw. Wil je meer weten? Kijk dan op de website van het Fries Museum
Zin om in meivakantie wat leuks te doen? In het Fries Museum zijn er van dinsdag 30 april t/m vrijdag 3 mei twee
verschillende workshops te volgen. Doe inspiratie op in de tentoonstelling en ga vervolgens zelf aan de slag! De
workshops zijn gratis toegankelijk voor kinderen, op voorwaarde dat er een betalende ouder mee gaat naar het
museum. De ouder kan het museum bezoeken terwijl het kind de workshop volgt. Per betalende ouder mogen er
vier kinderen kosteloos meedoen aan de kinderworkshops.

Verjaardagen
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

Mei
3 Kimberly 7-8
7 Rik 5-6
15 Eelkje 1-2
29 Timo 7-8
29 Ilse 7-8

Agenda
april
2: afsluiting IMV groep 5-6
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

mei
7: Luizencontrole
7: inleveren bibliotheek boeken
21: inleveren bibliotheek boeken
24: Feestelijke ouderavond
28: Schoolreisje alle groepen
30-31: Hemelvaart

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

