7 maart 2017
nummer 13

nieuwsbrief
Identiteit
Het thema van deze week gaat verder met de ‘ontdekkingen over Jezus’. In het boek Johannes lezen we over de
tempelreiniging, de zoon van de hoveling en de genezing van de man door Jezus op de sabbat. Deze man ontdekt dat
Jezus de Zoon van God is, gelooft in Hem en wordt beter. Volgende week is het thema: ‘Jezus is machtig’. Macht kan
op verschillende manieren gebruikt worden, op een positieve of op een negatieve manier. Jezus is machtig en
gebruikt dat op de goede manier. De verhalen gaan over de blindgeborene, Lazarus en de zalving. De vragen die we
aan de kinderen naar aanleiding van deze verhalen kunnen stellen: Wat vinden jullie het mooiste verhaal? Wat is de
meest bijzondere ontdekking over Jezus? Heb je iets nieuws geleerd?

Lessen Relaties en Seksualiteit
Wij kijken met een goed gevoel terug op de ouderavond door de GGD. Fijn dat er vanuit de ouders zoveel
belangstelling was voor het thema. Er is veel informatie gegeven, er zijn door de ouders vragen gesteld. Was u
verhinderd op de ouderavond? Hebt u nog vragen? Wilt u meer informatie? Kom gerust langs bij het MT of bij de
leerkracht van uw kind. In deze weken worden er in alle groepen lessen gegeven over Relaties en Seksualiteit. Van
groep 1 t/m 8 zijn er verschillende thema’s die aan bod komen.

Schoonmaakavond op 14 maart
Zoals u weet vragen we alle ouders 1 keer per jaar te helpen om de lokalen een extra schoonmaakbeurt te geven.
We hebben drie schoonmaakavonden; op dinsdag 14 maart is de tweede avond, vragen we de ouders met de
letters H t/m O te komen. Kunt u die avond niet, ruil dan gerust met iemand op een andere avond.
We starten rond 19:00 uur en stoppen als alles schoon is of de klok 21:30 uur wijst. Later komen of eerder weggaan
mag natuurlijk ook. De werkzaamheden worden vanuit de aula gecoördineerd; wilt u zich daar melden, dan hoort u
waar u aan de slag kunt. Op die manier verdelen we de menskracht en worden alle lokalen schoon.
Wilt u zelf een emmer en uw eigen favoriete materialen (doekjes, borstels, sponsjes e.d.) meenemen? Wij zorgen
dan voor flessen schoonmaakmiddel en wat lekkers bij de koffie en thee.

De Kangoeroewedstrijd
De kinderen van de plusklas doen dit jaar weer mee aan de wereldwijde wiskunde wedstrijd W4kangoeroe op
woensdag 15 maart. De afgelopen weken hebben de kinderen geoefend.
Op 15 maart zullen de pluskinderen van gr 4 tot en met gr 8 in de aula de wedstrijd maken.
De antwoorden worden opgestuurd naar de organisatie. Zo rond de meivakantie worden de winnaars bekend
gemaakt. Voor de kinderen die op onze school hoge scores halen zijn er kleine prijsjes beschikbaar. Alle deelnemers
krijgen een oorkonde.
Vindt u het leuk om hier meer over te lezen, kijk dan op http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/.

Grote Rekendag
Woensdag 22 maart is het landelijk de Grote Rekendag en onze school doet daar met alle groepen aan mee. De hele
ochtend staat in het teken van het vak rekenen. Het thema is ‘meten, bewegen en construeren’. Nieuwsgierig? Loop
dan na schooltijd om 12:15 uur gerust even naar binnen en vraag uw kind uit te leggen wat er is gedaan en geleerd!

Ouderbijdrage
We kregen inmiddels de eerste bijdragen binnen; dank daarvoor. We vragen alle ouders in de komende tijd de
ouderbijdrage over te maken op het bankrekeningnummer van het schoolfonds: NL75 RABO 0309.8125.34 of dit
contant te geven. Als richtlijn hebben bestuur en (G)MR een bedrag van € 27,50 per leerling bepaald, of € 2,75 per
maand voor kinderen die later instroomden. De bijdrage is echter vrijwillig en er zijn ouders voor wie het lastig is dit
bedrag te betalen. Zij kunnen ervoor kiezen een lager bedrag over te maken of geen bijdrage te geven. Anderzijds
blijken er ook altijd ouders te zijn, die méér kunnen en willen bijdragen en dat waarderen wij zeer.
Betaalde u nog niet voor de TSO (de begeleiding door ouders tijdens het buitenspelen na de lunch) en wilt u dat wel,
dan houden we ons daarvoor natuurlijk alsnog van harte aanbevolen! Voor de TSO is het richtbedrag dat we nodig
hebben € 30,- voor kinderen uit de bovenbouw en € 25,- voor de onderbouw. Het nummer van de TSO rekening is NL
50 RABO 0309.8355.85. Alvast hartelijk bedankt!

In het kort
• Juf Judith de Jong van groep 8 is op vrijdag 3 maart bevallen van een prachtige zoon, Jona is zijn naam. Wij
feliciteren Judith en haar man en wensen hen veel geluk.
• U heeft het vast in de plaatselijke krant gelezen: de kleutermusical ‘op zoek naar het juiste sprookje’ was een groot
succes. De kinderen van groep 3 t/m 8 en de (groot)ouders van groep 1 en 2 hebben op 23 en 24 februari genoten
van een prachtige uitvoering. Een groot compliment voor de kleuters en juffen van groep 1 en 2 en alle ouders die
een steentje hebben bijgedragen.
• Op zaterdag 18 februari heeft Lot van Nieuwenhuizen uit groep 8 zo goed voorgelezen dat ze een ronde verder is
bij de nationale voorleeswedstrijd. Gefeliciteerd, Lot! Op naar de volgende ronde.
• Vanmiddag na schooltijd komen alle leerkrachten van onze stichting SPCO LEV bij elkaar in het LEV-leercafé. In het
kader van leren van en met elkaar komen de volgende onderwerpen aan bod: het motiveren van leerlingen door het
gebruik van een leerwand, 21e eeuws leren bij zaakvakken, leiden en volgen in een leercultuur en de rol van muziek
bij leren. Kortom, het wordt een zeer leerzame bijeenkomst.
• Op donderdag 23 maart komt de gebedsgroep bij elkaar.
• De groet naar Gerda Figee wordt deze week verzorgd door groep 6 en volgende week door groep 4.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 21 maart
Met een hartelijke groet,
Wilma Salzmann

Ingezonden:
In de bijlage een nieuwsbrief met de aankondiging en het programma van het scholentennis. Op vrijdag 17 maart
krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 tennisles in plaats van de gewone gymles.

