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Voorwoord
Het weer is in één week helemaal omgedraaid:
vorige week konden we heerlijk schaatsen en nu is het echt voorjaar!

De voorjaarsvakantie is inmiddels voorbij en we zijn alweer helemaal
gewend aan school.
Het schooljaar lijkt wel voorbij te vliegen! We gaan in deze periode
weer lekker aan de slag.
Kind op Maandag
Week 11 ■ 12/03 - 16/03
Thema: Wie begrijpt dit?
Rondom Jezus gebeuren dingen die
niemand kan begrijpen. Bovenop een
berg verschijnen twee mensen van
vroeger: Mozes en Elia. De stem van
God klinkt uit de hemel.
Het is niet erg als je dat niet allemaal
kunt begrijpen. Jezus zet de kinderen
vooraan: Het koninkrijk van God
ontvang je als een kind.
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We lezen:
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16
Week 12 ■ 19/03 - 23/03
Thema: Waar hoop je op?
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen
leven. Het antwoord is niet wat hij gehoopt had: ‘Verkoop alles wat je
hebt en geef het geld aan de armen.’ Bartimeüs roept het uit als Jezus
voorbij komt. Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor je doe? Waar
hoop je op?’
Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken en
ze juichen Jezus toe. Waar hopen zij op?
We lezen:
De rijke man, Marcus 10:17-27
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10
Lied van de maand
Het lied van de maand maart is
ELB 278: Laat de kinderen tot Mij komen
Biddag
A.s. woensdag is het Biddag.
Wij gaan met alle leerlingen naar de Hervormde Kerk waar
de dienst om 9.30 uur begint. Dominee Prins zal de dienst
leiden.
Het thema is “Vertel het maar!”
In deze dienst staat het Bijbelgedeelte uit 2 Koningen 4:1-7
centraal. U / jij komt toch ook?!
Fijn dat OR-leden deze ochtend willen brigadieren voor en na de
dienst! Bedankt!
Studiedag voor alle medewerkers Stichting Ieder Kind Telt
Het was gisteren een drukte van belang in het ZinIn-theater!
Alle medewerk(st)ers van onze Stichting komen elke eerste woensdag
in maart bij elkaar voor een studiedag. Op zo’n dag zijn dan
bijvoorbeeld inspirerende sprekers uitgenodigd en er zijn workshops.
Het thema was deze keer: “De kunst van expressie”. De lezing werd
verzorgd door Claire Boonstra en de workshops waren gericht op kunst
en cultuur.
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We leerden op een hele leuke manier nieuwe inzichten die we goed
kunnen gebruiken in de klas!
Daarnaast is het natuurlijk goed om ervaringen met collega’s van
andere scholen uit te wisselen.
Kortom: een interessante dag!
Ark-tasjes
Alle leerlingen hebben hun rapport en portfoliomap in een speciale
Ark-tas mee naar huis gekregen.
Heeft u de tasjes met inhoud al weer ingeleverd?
Luizencontrole
Afgelopen maandag is het luizenteam weer in actie gekomen.
Dankzij de geweldige inzet van deze moeders zijn alle leerlingen goed
gecontroleerd op luizen en neten.
Deze keer zijn er weer luizen en neten gevonden.
Daarom de oproep: houdt u het goed in de gaten bij uw kind?
Wist u trouwens hoe groot (of juist klein…) een hoofdluis is?

U ziet: een volwassen luis is maar zo’n 3 mm!
En wist u ook dat één hoofdluis wel 4 – 8 eitjes per dag legt..
Ze vermeerderen zich dus razendsnel!
Daarom is direct behandelen met speciale shampoo zo belangrijk én
blijven kammen met de luizenkam!
(bijna) Tot slot…
Wist u dat “onze” Jonnie woensdag 14 maart
jarig is..?! Dat móeten we u gewoon even
vertellen!
Hartelijk gefeliciteerd alvast Jonnie en een fijne
dag!
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En dan écht tot slot:
We mogen weten:

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Hans Huisinga

Pagina 4 van 4

