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

Kind op maandag
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

Week 21: 25 t/m 28 mei 2021
Petrus en Johannes gearresteerd, Handelingen 4:1-22
Het leven van de gemeente, Handelingen 4:32-37
De gevangenis is leeg, Handelingen 5:17-26

Week 22: 31 mei t/m 4 juni 2021
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9
lied van de maand:
Onderbouw: Goedemorgen, welkom allemaal

lied van de maand:
Bovenbouw: Jezus ga ons voor
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Met 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.
Jezus is opgestaan en naar de hemel gegaan. Toch is zijn verhaal nog lang niet afgelopen! In de verhalen van deze
periode horen we dat zijn volgelingen verder gaan met het werk dat Jezus begonnen is. Veel mensen vinden het
geweldig, maar net als Jezus zelf krijgen zijn volgelingen ook met weerstand te maken.

Avond4daagse Home Edition
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit
jaar meedoen met de Avond4daagse – Home Edition! Loop jouw eigen route,
vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er zo jouw
eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de
enige echte officiële Avond4daagse medaille. Mis dit unieke wandelfeest
niet. De Avond4daagse – Home Edition duurt van 29 maart tot en met 30
juni. Deelname kost €6,50. Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan
vanaf 29 maart via www.avond4daagse.nl. Zoek op plaats en schrijf je in bij
jouw lokale Avond4daagse – Home Edition. Veel plezier!

Sam&
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal dat alle kinderen in
Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. 1 op de 12 kinderen groeit namelijk op in
armoede, ongeveer 2 per klas! Dat is heel erg veel.
Sam& springt bij voor de kinderen. Alle kinderen moeten mee kunnen doen!
Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld
Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds
Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden wij één
portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag
kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties
bieden.
Heb jij of ken jij een kind dat ook gewoon mee moet
kunnen doen met leeftijdgenoten en is er binnen het gezin
niet genoeg geld voor sporten, muziekles, een dagje uit,
verjaardag vieren of schoolkosten? Ga dan naar
www.samenvoorallekinderen.nl!

Gezonde school
Een traktatie moet toch lekker zijn en een soort feestgevoel opleveren, dus hoe
combineer je dat met iets gezonds? Jarig zijn is een feest en vraagt om een feestelijke
traktatie. Dit hoeft niet altijd ongezond te zijn, met een gezonde traktatie is het feest
niet minder groot! Tegenwoordig worden we helaas wat beperkt omdat het verpakt
moet zijn wegens corona. Gelukkig zijn er ook verpakte én gezonde traktaties te
bedenken. Een monster van knijpfruit, racebaan van ontbijtkoek, piratenbanaan of
minecraftappel. Met wat creativiteit is veel mogelijk. Op internet is veel inspiratie te
vinden, bijvoorbeeld :
https://www.oudersenzo.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school/
www.ladylemonade.nl/trakteren-op-school-corona-traktaties of
www.voedingscentrum.nl/nl/thema/trakteren-voor-kinderen-kindertraktaties.aspx

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

Juni
9 Lieke 3-4
13 Jelte 1-2
15 Danine 7-8
19 Amarins 5-6
23 Laura 7-8
23 Albin 1-2

Agenda
Mei
21 Meispelen 2021 ovb
24 Pinkstermaandag, kinderen vrij
31 Studiedag team, ovb
kinderen vrij

Juni
14-15 10-minuten gesprekken

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

