Nieuwsbrief
April 2022
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van april 2022. We informeren u over onze activiteiten en u treft de planning voor de
komende weken aan. Het is deze keer een korte versie. Het is ook een korte maand…..

Kind op maandag
Week 14: 4-8 april 2022
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10
Het verhaal van de oneerlijke oppassers, Marcus
12:1-12

Week 15: 11-15 april 2022
Een vrouw zalft Jezus’ voeten, Marcus 14:1-11
De laatste maaltijd, Marcus 14:12-25
De opstanding, Marcus 16:1-20

Week 16: 19-22 april 2022
Samuël wordt geboren, 1 Samuël 1
De zonen van Eli, 1 Samuël 2:11-26
De roeping van Samuël, 1 Samuël 3

lied van de maand Onderbouw:
NLB 923:1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat.

lied van de maand Bovenbouw:
NLB 413: 1 Grote God wij loven U.

‘Open je ogen’ is het thema week 14 en 15. 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.

Koningsspelen
Vrijdag 22 april is het weer zover. De koningsspelen mogen weer!
Wij vieren deze dag weer samen met de leerkrachten en kinderen van de Skâns. Het
wordt vast een geweldige, sportieve en feestelijke oranje dag! Ieder jaar worden er
kinderen gekroond die het mooist zijn gekleed als koning of koningin. Dus haal de oranje
kleren maar weer van zolder en doe mee! Het is wel een sportdag, dus sportieve kleren
aan…. Om alle spelletjes en andere activiteiten deze ochtend goed te laten verlopen, zijn
we ook nog op zoek naar een aantal vrijwilligers.

Wie wil ons komen helpen? Opgeven kan door het even aan de leerkracht te laten weten of door te mailen naar
school. jufmartine@pcborehoboth.nl
De kinderen hoeven op deze dag geen eten en drinken mee te nemen. Mocht het een warme dag worden, dan mag
een lege bidon of beker mee. Die kun je prima vullen met water. Verder zorgen de scholen voor alles.
Nog wel even van belang: we gaan bij RWF patat eten vanaf 12.00 uur. De kinderen die normaal ’s middags vrij zijn
lusten dat vast ook wel. Die mogen die dag wel wat later naar huis. En… ze zijn dus niet meer op school, maar bij
de voetbalvelden. Start van de dag op school, einde van de dag bij de voetbalvelden!
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Agenda
April
4 Voorlichting groep 8: naar het VO
5 Nationale Buitenlesdag
6 Voetbaltoernooi groep 7/8
7 Voorlichting over WOII groep 7/8
11 Voorlichting groep 8: naar het VO
12 Inleveren bibliotheekboeken
14 Afsluiting paasproject
20 Iep-toets groep 8
21 Iep-toets groep 8
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 Vrij i.v.m. Hemelvaart.

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

