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

Kind op maandag
Week 14: 5 t/m 9 april 2021
Het besluit van koning Cyrus, Ezra 1:1-11
Offers en fundamenten, Ezra 3:1-13
Tegenstanders, Ezra 4:1-24

Week 15: 12 t/m 16 april 2021
Mag dit wel?, Ezra 5:1 - 6:12
De tempel is klaar, Ezra 6:13-22
Nehemia gaat naar Jeruzalem, Nehemia 1:1 - 2:10

Week 16: 19 t/m 23 april 2021
God zal ons helpen, Nehemia 2:11-20
Bouwen en opletten, Nehemia 3-4
Ezra heeft een bijzonder boek, Nehemia 8:1-12

Week 17: 26 t/m 30 april 2021
Hooglied

Week 19: 10 t/m 13 mei 2021
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11
Een nieuwe leerling, Handelingen 1:12-26

Week 20: 17 t/m 20 mei 2021
De heilige Geest komt, Handelingen 2:1-13
De eerste gemeente, Handelingen 2:41-47
De genezing van een verlamde, Handelingen 3:1-10

lied van de maand:
Onderbouw: De herder heeft zich niet vergist

lied van de maand:
Bovenbouw: Grote God wij loven U
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Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Het zijn niet voor iedereen bekende
teksten, maar het is wel een prachtig verhaal. Het verhaal begint als het volk Israël lange tijd in Babylonië leeft. De
Babyloniërs hebben Israël verslagen en de inwoners als ballingen meegenomen naar Babel. Maar dan worden de
Babyloniërs zelf verslagen door koning Cyrus van Perzië. Hij geeft de mensen uit Jeruzalem toestemming om terug
te gaan naar hun eigen stad en de tempel te herbouwen. In de verhalen van Ezra en Nehemia horen we hoe dat
gaat. Er is veel tegenwerking van volken rondom Israël, maar ze bouwen toch door. Letterlijk en figuurlijk zien ze
hun leven in de stad van de Heer weer groeien onder hun handen.
Dit oude verhaal heeft ook vandaag nog veel te vertellen. Het gaat over verlangen naar vroeger, toen je je nog vrij
kon bewegen in je eigen stad. Maar ook over wat jij met dat verlangen kunt doen – hoe je er zelf aan kunt
bijdragen dat het leven wordt zoals je hoopt. Het is een verhaal over doorzetten en tegenslag, en ook over hulp
uit onverwachte hoek. (Israël had nooit verwacht dat de koning van Perzië zo belangrijk voor hen zou worden!)
De verhalen kunnen ook een aanleiding zijn om met kinderen in gesprek te gaan over de recente geschiedenis: In
de afgelopen decennia zijn er veel spanningen ontstaan nadat Israël nederzettingen bouwde in Palestijnse
gebieden.

Met Hemelvaart en Pinksteren worden de Bijbelverhalen gelezen die bij deze feesten horen. Het boek
Handelingen vertelt dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding naar de hemel ging, en dat tien dagen later de
heilige Geest werd uitgestort over zijn leerlingen.

Koningsspelen IK + JIJ = WIJ
De Koningsspelen 2021 gaan wel door! Natuurlijk in een ander jasje dan anders. We
kunnen nu niet samen met de Skans en ook het ontbijt gaat niet door dit jaar. Wel
maken we er een gezellige, sportieve en feestelijke dag van. De kinderen mogen
natuurlijk in de nationale kleuren op school komen. De mooiste koning en
koningin kunnen een prijs verwachten.

Gezonde school
Sinds enige tijd hebben wij leerlingen op school die een enorm lekkere lunchbox mee krijgen.
Een zeer uitnodigende bak met allerlei lekkers. Na even google-en kwam ik de volgende site
tegen. Volop leuke ideeën en vooral lekker en gezond. https://happybento.nl/recepten/
Graag promoten wij gezonde voeding, komt u een leuke site tegen met tips voor de andere
ouders dan horen we het graag. Bij de nieuwsbrief zetten we voortaan een kopje gezonde
school met daarin leuke tips of links naar bepaalde websites.

Verjaardagen
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

Mei
6 juf Tineke
7 Rik 7-8
10 Gerdine 1-2
15 Eelkje 1-2

Agenda
April
20 + 21 : IEP eindtoets groep 8
23: Koningsspelen 2021 ovb
27: Koningsdag, kinderen vrij

Mei
3-14 Meivakantie, kinderen vrij
21 Meispelen 2021 ovb
24 Pinkstermaandag, kinderen vrij
31 Studiedag team, ovb
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

