Nieuwsbrief
Januari 2022
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van januari 2022. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning voor de
komende weken aan. Heel veel is er deze keer niet door te geven.

Kind op maandag
Week 2:10-14 jan. 2022
Jezus wordt gedoopt, Marcus 1:1-13
Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20
In de synagoge, Marcus 1:21-28
Week 4: 24-28 jan. 2022
Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus 2:13-22
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
Week 5: 31 jan. – 4 feb. 2022
Iedereen komt naar Jezus, Marcus 3:7-12
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
Waar haalt Jezus het vandaan? Marcus 3:20-30

Week 3: 17-21 jan. 2022
De schoonmoeder van Petrus wordt beter, Marcus
1:29-39
De melaatse man, Marcus 1:40-45
De verlamde, Marcus 2:1-12
Week 4: 24-28 jan. 2022
Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus 2:13-22
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
Liederen van de maand:
Onderbouw: NLB 288:1 Goedemorgen welkom allemaal
Bovenbouw: NLB 713:1 Wij moeten Gode zingen

In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Marcus. Het is het oudste van de vier
evangeliën. Marcus vertelt over Johannes de Doper, die mensen doopt in de woestijn en vertelt dat er na hem
iemand komt die groter zal zijn dan hij. In de hoofdstukken daarna horen we hoe Jezus langs het meer van Galilea
trekt en vandaar verder gaat door het land. Steeds meer mensen horen over hem en sluiten zich bij hem aan.
Allemaal krijgen ze van dichtbij te zien wat het betekent dat God naar mensen omziet.

De scholen zijn weer open
Afgelopen maandag mochten de scholen weer open. Dat was goed nieuws. De maatregelen zijn nog net als voor
de kerstvakantie. Als er na de persconferentie van vrijdagavond 14 januari nog bepaalde aanscherpingen komen,
geven we die door. Meestal zijn de nieuwe protocollen er niet meteen, dat zal dan wel dinsdag worden.
Van het ministerie krijgen we zelftesten voor personeel en voor de bovenbouwleerlingen. Betreffende ouders
kunnen als ze door hun voorraad heen zijn via een mailtje naar directeur@pcborehoboth.nl nieuwe regelen.

Activiteiten
Alle geplande bijzondere activiteiten die u voor de komende maanden op de kalender ziet staan zijn onder
voorbehoud. Alleen als de regels het toelaten kunnen ze doorgaan. Houd daar s.v.p. rekening mee.

Absenties doorgeven via Parro
Gezien de reacties hebben we besloten om het melden van absenties van kinderen via Parro definitief in te
voeren. Het bevalt goed. Natuurlijk mag u, als u dat liever doet, ook nog steeds telefonisch doorgeven dat uw kind
afwezig is.

Waterpokken
Onder de jongste kinderen gaan, zoals we eerder al doorgaven, de waterpokken rond. Als ze er niet ziek van zijn,
kunnen kinderen gewoon naar school. Op https://www.rivm.nl/vragen-en-an...den-waterpokken vindt u
uitgebreide informatie van de overheid.

Verjaardagen
Januari
7
Gea
10
Jenne
11
Mac
15
Rowan
17
Auke
19
Amber
28
Noa
31
Pien

7-8
7-8
7-8
1-2
1-2
3-4
3-4
7-8

Februari
2
Marissa 7-8
9
Mylan 1-2
10
Juf Froukina
11
Meindert 1-2
16
Ruth 1-2
18
Janoek 5-6
27
Saar 1-2

Agenda
Januari
25 bibliotheekboeken inleveren
26 Voorleesdagen

Februari
2 studiedag team, kinderen vrij
7-8 : 10-minuten gesprekken
8 inleveren bibliotheekboeken

Maart
1 inleveren bibliotheekboeken
1 en 3 schoonmaakavond
15 inleveren bibliotheekboeken
16 Open dag voor nieuwe leerlingen
29 inleveren bibliotheekboeken

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

