Nieuwsbrief
12 april 2018
Trefwoord – Duurzaam
Weekthema: Hoera, de wereld verandert!
Dat de wereld verandert is een feit. Dat de aarde kwetsbaars is, is iets waar we de afgelopen
decennia achter zijn gekomen. Wij mensen genieten van de aarde, maar putten haar
tegelijkertijd uit. De aarde heeft ons nodig! We moeten het anders gaan doen als we de
aarde willen behouden voor de toekomst.
In de Bijbelverhalen van volgende week houdt het op met regenen. Noach en zijn gezin
krijgen weer vaste grond onder de voeten. De aarde is schoongespoeld en er komt een nieuw
begin. God heeft er vertrouwen in dat het goedkomt met de mensen en de aarde. Hij zal
nooit meer zo’n zware maatregel nemen. De regenboog is een teken van die belofte.
Regel van de week
Ook de volgende week is er extra aandacht voor:

We luisteren naar degene die
het woord heeft.
Buitenlesdag
Het was lekker weer afgelopen dinsdag. Alle groepen hebben één of meerder lessen buiten
gegeven. Het was erg leuk!
Wereldwinkel
Vrijdag mogen een aantal leerlingen uit
groep 6 naar de Wereldwinkel om de
etalage in te richten.
Weeksluiting groep 5-6
De leerlingen van groep 5-6 zijn druk
bezig met de voorbereidingen voor hun
‘grote’ weeksluiting. Ze willen morgen
graag om 13.15 uur van start gaan. De
ouders van deze groepen zijn van harte
welkom om deze weeksluiting bij te
wonen.
Koningsspelen

Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen van de Groene Borg weer plaats. We starten deze dag met
het Koningsontbijt. Wilt u de kinderen donderdag een beker, bord en bestek meegeven in een plastic tas?
Na het ontbijt worden de koningsspelen geopend. De groepen 1 - 4 blijven op school en doen allerlei
leuke spelonderdelen. Een sportieve outfit met oranje zou leuk zijn.
Voor deze ochtend hebben wij nog een paar hulpouders nodig. Als u kunt helpen kunt u zich opgeven bij
de leerkracht van uw kind of bij juf Lianne en juf Annemieke. De groepen 5 - 8 gaan een leuke sportieve
activiteit op locatie doen. We hopen op een mooie, gezellige en sportieve dag. De kinderen moeten deze
dag zelf een lunch meenemen. We verwachten de hulpouders om 9.00 uur op school voor de laatste
instructies.
Gymles door de buurtsportcoach
Dinsdag worden de gymnastieklessen gegeven door een gastdocent. De buurtsportcoach
Roxanne Dekker komt deze lessen verzorgen op de reguliere tijden.
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De energietip van de week (uit de plusklas)
Vorige week zijn er invullijsten meegegeven om de gas- elektra- en
watermeterstanden voor 5 weken op bij te houden. Die lijsten kunt u
ingevuld en voorzien van naam inleveren in de eerste week na de
meivakantie. Voor de huishoudens die daar regelmatig in de komende
maand hun standen op invullen heeft de plusklas een leuke prijs bedacht.
Door middel van een loting wordt door de leerlingen van de plusklas uit de
ingevulde en ingeleverde lijsten een prijs verloot. Tijdens de weekopening
van vrijdag 18 mei wordt de winnende lijst bekend gemaakt.
We hopen dat u allen mee doet aan deze Energy Challenge. Want het doel
is bewust omgaan met energie!
Tip van de week: Douche vijf minuten en bespaar veel energie en water.
Groetjes, De Energy Kids van de plusklas
Agenda
 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
 14 t/m 18 mei – Inleveren lijsten meterstanden
 18 mei - Bekendmaking winnaar Energy
Challenge “Meterstanden bijhouden”
 24 april – scholingsdag IKC - directie
 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:

Avond4daagse Westerbork 9 juli tot en met 12 juli 2018

Net als andere jaren organiseren wij in Westerbork in 2018 ook weer de avond4daagse. De
voorbereidingen zijn al gestart, maar er is nog genoeg te doen. Om er een wederom een geslaagd
festijn van te maken kunnen wij nog wel wat extra hulp gebruiken. Vind jij het leuk om ons team
te versterken met jouw regeltalent, neem dan contact op met Hilda van der Helm 06 123 134 02
of mail naar hildavanderhelm@hotmail.com
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