Nieuwsbrief
Februari en Maart 2021
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van februari en maart 2021. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning
voor de komende weken aan.

Kind op maandag
Week 7: 15 t/m 19 februari 2021
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10

Week 8/9: 22 februari t/m 5 maart 2021
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15

Week 10: 8 t/m 12 maart 2021
Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56
Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17
Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27

Week 11: 15 t/m 19 maart 2021
De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36
De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37
Maria en Marta, Lucas 10:38-42

Week 12: 22 t/m 26 maart 2021
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-48
De laatste maaltijd, Lucas 22:1-23

Week 13: 29 maart t/m 2 april 2021
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23
Het graf is leeg, Lucas 24:1-12
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35

lied van de maand:
Onderbouw: LvK 923
Wil je wel geloven dat het groeien gaat

lied van de maand:
Bovenbouw: LvK 150 Psalm 150

Een wereld van verschil. We lezen verhalen over Jezus, die rondtrekt door Israël. Overal waar hij komt, verandert
er iets: zieke mensen worden beter, mensen die het niet meer zagen zitten krijgen nieuwe hoop. We lezen die
verhalen niet alleen omdat het mooie verhalen zijn, of omdat we willen weten wat er toen gebeurd is. We lezen
ze ook omdat we mogen hopen dat ze opnieuw waarheid kunnen worden. Dat er een wereld van verschil is
tussen hoop en wanhoop, tussen geluk en verdriet.
Met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht, om te zien wat die verhalen vandaag kunnen betekenen. Het gaat
over geluksmomentjes, over hoop en verlangen, en ook over de vraag waar jij je best voor wilt doen. Want die
wereld van verschil werd in de verhalen niet alleen door Jezus gemaakt: Hij riep mensen op om met hem mee te
doen. We hopen dat de verhalen voor de kinderen een vrolijke
uitnodiging zijn om na te denken over een wereld van verschil.
Dat is een wereld om gelukkig van te worden!
We vinden het fijn dat kinderen weer op school zijn. We mogen weer
samen aan het werk . Voor u als ouders geeft dat vast ook weer wat
ruimte thuis om uw eigen dingen te doen.
Voor alle inzet in de afgelopen periode willen we jullie graag hartelijk
bedanken!!!

Rapporten en oudergesprekken
Over de rapporten en de vorm voor oudergesprekken zijn we nog in beraad. Eén en ander hangt ook af van
eventuele verruiming van de regelgeving rond covid. We hopen er na de vakantie op terug te komen

Studiedag Team
We hebben onder voorbehoud een studiedag gepland op 6 april. De vraag is of het dan gezien de voorschriften
ook mag, maar u kunt er alvast een beetje rekening mee houden.

Verjaardagen
Februari
2 Marissa 7-8
9 Mylan 1-2
10 juf Froukina
11 Meindert 1-2
16 Ruth 1-2
18 Janoek 5-6

Maart
1 Femke 7-8
1 Brend 7-8
3 Lieke 7-8
13 Ruan 7-8
17 Sicco 1-2
19 juf Martine
26 Levi 7-8
27 Tess 5-6

April
8 Esmee 3-4
9 Daan 5-6
12 Lotte 5-6
19 Manoe 7-8
21 Hylke 7-8
30 Thirza 3-4

Agenda
Februari
22-26 : Voorjaarsvakantie,
kinderen vrij

Maart
8: weekopening ovb
31: schoolvoetbal gr 7-8 ovb

April
2: Goede vrijdag, kinderen vrij
5: Paasmaandag, kinderen vrij
6: studiedag Team, kinderen vrij ovb
16: Ouderavond ovb
20 + 21 : IEP eindtoets groep 8
23: Koningsspelen 2021 ovb
27: Koningsdag, kinderen vrij
Een aantal activiteiten is onder voorbehoud (ovb) en zal wellicht niet doorgaan of misschien in een andere opzet
worden uitgevoerd. We brengen iedereen daarvan zo snel mogelijk op de hoogte via Parro of de mail.
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

