Nieuwsbrief
Maart 2022
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van maart 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 10: 7-11 mrt. 2022
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52
Zieke mensen worden beter, Marcus 6:53-56
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30

Week 11: 14-18 mrt. 2022
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37
Genoeg voor iedereen, Marcus 8:1-10
De blinde in Betsaïda, Marcus 8:22-26

Week 12: 21-25 mrt. 2022
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:1
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
In paniek, Marcus 9:14-29

Week 13: 28 mrt. – 1 april 2022
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16
De rijke man, Marcus 10:17-27
Wie is het belangrijkst?, Marcus 10:35-45

lied van de maand Onderbouw:
Als je bidt zal Hij je geven (Elly en Rikkert)

lied van de maand Bovenbouw:
Zoek eerst het koninkrijk van God , Opwekking 40

‘Open je ogen’ is het thema van deze periode. Als we de Bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen uit. We zien
Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen en
hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar Pasen. We horen dat Jezus
sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht zou doen om niet te zien wat er
gebeurt. Maar met Pasen vieren we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is een nieuw begin.
We lezen in deze periode uit Marcus, dat is waarschijnlijk het oudste Evangelie dat in de Bijbel staat. Marcus
vertelt het ene verhaal na het andere, om duidelijk te maken wie Jezus is en wat zijn boodschap is voor alle
mensen. We hopen dat de verhalen opnieuw tot leven komen in de klas. En dat ze ogen blijven openen voor het
goede nieuws in de wereld van vandaag.

Sponsorloop voor Oekraïne
De landelijke en regionale media komen maandag 7 maart massaal
in actie voor de Giro555 campagne 'Samen in Actie voor Oekraïne'.
SBS6, RTL en de NPO brengen maandagavond een gezamenlijk televisieprogramma om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor de humanitaire nood die honderdduizenden Oekraïners heeft getroffen.
De kinderen van Frieschepalen willen ook graag hun steentje bijdragen. We gaan dat doen op maandag 7 maart.
We organiseren een sponsorloop. De kinderen krijgen deze week een lijst mee en kunnen sponsors zoeken.
Mensen die willen steunen kunnen dat per ronde doen, maar ook met een vast bedrag.
Maandag lopen de kinderen dan daadwerkelijk de sponsorloop en kunnen de rest van de week het geld
verzamelen. Graag inleveren op of voor vrijdag 11 maart.

Scoor een boek
Op 1 maart is het project Scoor een Boek voor groep 5 en 6 weer van start
gegaan. De provinciale aftrap vond plaats op De Twirre in Ureterp. Samen met
Foppe de Haan en SC Heerenveen mascotte Heero was het een leuk feestje.
Waarom boeken scoren?
Een op de tien kinderen in Nederland kampt met taal- en leesproblemen.
Zonder hulp staan zij over een aantal jaar met 1-0 achter, bijvoorbeeld bij het betreden van de arbeidsmarkt. Met
Scoor een Boek! willen de Friese bibliotheken leesplezier bij kinderen aanwakkeren. “Dit doen we door lezen te
verbinden aan sport. Boeken scoren, noemen we dat! Wanneer kinderen 15 minuten lezen per dag, groeit hun
woordenschat al met ongeveer 1000 woorden per jaar. Lezen is dus ontzettend belangrijk.” aldus Sandra van
Gaalen, namens het Fries Bibliotheken Netwerk. Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in voor het stimuleren
van leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen én gezinnen.

16 maart – Open dag voor nieuwe leerlingen
Kent u ouders in Frieschepalen die voor hun kind(-eren) op zoek naar een fijne basisschool?
Informeer ze en stimuleer ze om komen te kijken op woensdag 16 maart. Dan is onze open
dag voor nieuwe leerlingen. We verwelkomen hen heel graag tussen half negen en één uur
om ze de school en onze manier van werken te laten zien. Graag dit bericht delen dus.

Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Maandag 7 en maandag 14 maart 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

Verjaardagen
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

April
8
9
12
22
30

Esmee
Daan
Lotte
Luuka
Thirza

5-6
5-6
7-8
1-2
5-6

Agenda
Maart
1 inleveren bibliotheekboeken
15 inleveren bibliotheekboeken
16 Open dag voor nieuwe leerlingen
29 inleveren bibliotheekboeken

April
5 Nationale Buitenlesdag
12 inleveren bibliotheekboeken
14 Afsluiting paasproject
22 Koningsspelen
25 Meivakantie t/m 6 mei

Mei
9 we zien je weer op school!
10 luizencontrole
10 inleveren bibliotheekboeken
20 meispelen
24 inleveren bibliotheekboeken
26 +27 Hemelvaartsdag vrij!

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

