Nieuwsbrief
29 maart 2018
Trefwoord – Donker en licht
Weekthema: Het leven krijgt weer kleur
Het verhaal van Jezus eindigt niet met Pasen. Dat merken ook zijn leerlingen die,
teleurgesteld en somber, terugkeren naar hun vissersboten. De hele nacht vangen ze niets.
Dat lukt pas als het ochtend wordt en ze Jezus opnieuw ontmoeten. Nu, achteraf begrijpen ze
de betekenis van Jezus en hun eigen opdracht: zelf lichtpuntjes Zijn wanneer de wereld
duisternis kent.
Het voorjaar brengt licht en kleur in de natuur en warmte en vrolijkheid in het leven van de
mens. Kleuren laten zien dat de wereld meer is dan zwartwit.
Regel van de week
Ook de volgende week is er extra aandacht voor:

We werken door als juf /
meester uit de klas is.
Paasviering en paasmaaltijd
Vanmorgen hebben we een sfeervolle paasviering gehouden in de centrale hal. In de groepen
hebben de kinderen genoten van een verrassende heerlijke lunch. Het zag er allemaal
feestelijk en smakelijk uit.
Vrijdag en maandag vrij
We wensen iedereen een prettig weekeinde en fijne Paasdagen. Tot volgende week.
Mini Passion
Een hele groep leerlingen van onze school werkt mee aan de Mini Passion. De kinderen
dragen het kruis door Westerbork, zingen en spelen mee en schilderen tijdens de viering in
De Voorhof. Veel succes vrijdag! Het wordt vast een sfeervolle en indrukwekkende
gebeurtenis.
Open dag
Op woensdag 4 april is de tweede open dag van de kindcentra
van CKC Drenthe. U bent welkom van 8.30 - 11.45 uur om een
kijkje te komen nemen in de groepen of in gesprek te gaan
met juf Cobi. Voor peuters is er gelegenheid mee te spelen
met groep 1 van 9.00 – 10.00 uur.
Om de mogelijke drukte in de klaslokalen wat te spreiden,
kunt u dinsdag vanaf 14.00 uur een kaartje pakken voor een
bepaald tijdstip in de groep van uw keuze. Deze komen bij de
lokalen te liggen. We draaien woensdag een alledaags
programma om u een kijkje te kunnen laten nemen in de
school in vol bedrijf.
Kent u nog ouders met jonge kinderen die nog voor de
schoolkeuze staan, wilt u ze dan attenderen op deze open
ochtend?
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De energietip van de week (uit de plusklas)
De kinderen van de plusklas willen volgende week vrijdag uitroepen tot ‘warme
truien dag’. Dan kan de verwarming wat lager om energie te besparen.
Tip van de week: Laat je was drogen aan de waslijn binnen of buiten.
Houden jullie thuis de meterstanden in de gaten?
Groetjes, De Energy Kids van de plusklas
Sport en bewegen
Tijdens de lessen gymnastiek hebben de komende periode een aantal
bijzondere activiteiten: op 3 april wordt er door de judovereniging Kubi Nage
een judoles gegeven, op 12, 19 en 26 april worden er vanuit de tennisclub
tennislessen aangeboden en ook de buursportcoach komt een gymles geven.
Die les is op dinsdag 17 april. Aansluitend zijn op vrijdag 20 april de jaarlijkse
Koningsspelen.
Agenda
 29 maart – Paasviering
 30 maart – The Passion in Westerbork
 30 maart t/m 2 april – korte
Paasvakantie
 3 april – judoles – tijdens de gymlessen
 4 april – Open dag van 8.30 – 11.45 uur
 6 april – Warme truien dag
 11 april – groep 3 naar de bibliotheek
 12 april – tennisles tijdens gymnastiek
groep 3 t/m 7
 13 april – inrichten etalage Wereldwinkel
(groep 6) / weeksluiting groep 5-6
 17 april – gymlessen door de buurtsportcoach
 19 april - tennisles tijdens gymnastiek groep 3 t/m 7
 20 april – Koningsspelen
 26 april - tennisles tijdens gymnastiek groep 3 t/m 7 / oefenen voor de herdenking
van 4 mei (groep 7)
 27 april t/m 11 meivakantie
 4 mei – herdenking Kamp Westerbork (groep 7)
Ingekomen:
Palmpaasstokken
De stokken die zondag 25 maart zijn gebruikt voor het Palmpasen willen we graag weer
terug, zodat we deze stokken ook voor de komende jaren kunnen gebruiken.
De stokken kunnen op school (in de hal in doos begane grond), en in de Voorhof worden
ingeleverd.
Namens de leiding van de kindernevendienst, alvast bedankt!
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