Nieuwsbrief
Februari 2022
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van februari 2022. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning voor de
komende weken aan. Alle bijzondere activiteiten zijn onder voorbehoud van de regelgeving. Houd er dus rekening
mee dat iets niet door kan gaan.

Kind op maandag
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 6: 7-11 feb. 2022
De zaaier, Marcus 4:1-20
Zet je lamp niet onder een emmer, Marcus 4:21-25
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34

Week 7: 14-18 feb. 2022
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Twaalf jaar ziek, Marcus 5:21-34
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:35-43

Week 8/9: 21 feb. – 4 mrt. 2022
Jezus stuurt zijn discipelen eropuit, Marcus 6:6b-13
De dood van Johannes de Doper, Marcus 6:14-29
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44

lied van de maand Onderbouw:
NLB 8: Zie de zon, zie de maan

lied van de maand Bovenbouw:
NLB 806: Zomaar te gaan met een stok in je hand.

Het thema van deze periode is ‘vijfduizend volgers’. In onze tijd zijn veel mensen te volgen op sociale media.
Sommigen hebben duizenden of zelfs miljoenen volgers. In Jezus’ tijd bestonden deze sociale media nog niet.
Toch waren er in korte tijd heel veel mensen die zich bij hem aansloten. Zij ontdekten wat het betekent als je
Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om het aantal ‘likes’, hij is niet op zoek naar volgers om te laten zien hoe geweldig
hij is. Jezus wil dat mensen hem volgen zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. Dat liet hij bijvoorbeeld zien
op de dag dat hij vijfduizend mensen te eten gaf met vijf broden en twee vissen. Jezus volgen betekent dat je
ontdekt hoe God voor mensen zorgt. Deze vijfduizend volgers waren eigenlijk nog maar het begin!

10-minuten gesprekken 7 en 8 februari
Het rooster voor de 10-minuten gesprekken hebt u gekregen. Onderling ruilen mag, maar wilt u dan wel de
leerkracht even op de hoogte brengen? Vanaf groep 6 mogen de kinderen ook mee en deelnemen aan dit
gesprek. We hebben gekozen voor gesprekken op school. Er is al weinig gelegenheid voor persoonlijk contact en
Nu met de rapporten lijkt het ons toch goed om een keer weer live met u te kunnen praten. Wel vragen we u om
de regels m.b.t. corona in acht te nemen. Dus afstand houden en buiten het lokaal als volwassene graag een
mondkapje dragen.

Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Maandag 7, maandag 14 en woensdag 16 februari is er schoolschaatsen voor de kinderen van groep 5 tot en met
8.

Melden coronabesmetting
Als uw kind corona heeft, moet dat gemeld bij de GGD. Bij meerdere besmettingen per groep of over de hele
school bepaalt de GGD wat er moet gebeuren. Om een goed overzicht te houden hierbij het vriendelijke verzoek
om in parro aan te geven dat uw kind afwezig is i.v.m. corona. U mag het natuurlijk ook mailen naar
directeur@pcborehoboth.nl

Voorjaarsvakantie
Van 21 t/m 25 februari is de voorjaarvakantie. We wensen u met uw kinderen alvast een mooie week toe.

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
27
Saar 1-2

Maart
1
3
17
19
19
21
26
27

Femke 7-8
Lieke 7-8
Sicco 1-2
Sven 1-2
Juf Martine
Jefta 1-2
Levi
7-8
Tess 7-8

Agenda
Februari
2 studiedag team, kinderen vrij
7-8 : 10-minuten gesprekken
8 inleveren bibliotheekboeken
21-25 februari: voorjaarsvakantie

Maart
1 inleveren bibliotheekboeken
1 en 3 schoonmaakavond (ovb)
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

